
 

 

 

 

الديباج الكضي : الكتاب 
اإلماـ المؤيد باهلل يحيى بف حمزة بف إبراىيـ بف عمي الحسيني المتكفى : المؤلؼ 

  ىػ749سنة 

نفى قتمو منيـ عمى جية المبالغة بمف، لما يعمـ مف عجزىـ عف ذلؾ كتسمطو عمييـ : (كلف تقتمكه)
بالقير كاال ستيبلء كالغمبة منو، ككاف أمير المؤمنيف قد استعممو عمى بعض الكاليات كاألىكاز 

. كغيرىا مف النكاحي، فمما قتؿ أمير المؤمنيف التجأ إلى معاكية كلحؽ بو
نو سيأمركـ بسبي) يحكى أنو لما استكلى عمى الككفة كاستظير عمييا بعد قتؿ أمير المؤمنيف : (أال كا 

جمع الناس في مسجدىا ليأمرىـ بمعف أمير المؤمنيف كسبو، فمما عـز عمى ذلؾ أصابو اهلل 
ريح تصيب اإلنساف تفسد أعضاءه كميا، فمما كقع عميو ذلؾ خرج حاجبو : ، كىي(1)بالفالج

، متحامقان، ذا رأم في المكر (2)فأمرالناس باالنصراؼ فانصرفكا، كردَّد اهلل غيظو عميو، ككاف كقحان 
. كالخديعة

. أنا لؤلناة، كعمرك لمبديية، كزياد لؤلناة كالبديية معان : كيحكى عف معاكية أنو قاؿ
. مما أنا عميو مف الديف كالدعاء إلى اهلل تعالى(: مني (3)كبالبراءة)
. إذا حممكـ عمى ذلؾ بالقير بالسيؼ: (فأما السب فسبكني)
. تطيير مف الذنكب لما يكفر اهلل بو عني مف الذنكب لمصبر عميو اآلف ككظـ الغيظ: (فإنو لي زكاة)

 __________
كأراد زياد أف :  ما لفظو4/58، كقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج -خ-أعبلـ نيج الببلغة  (1)

يعرض أىؿ الككفة أجمعيف عمى البراءة مف عمي عميو السبلـ كلعنو، كأف يقتؿ كؿ مف امتنع مف 
. انتيى. ذلؾ، كيخرب منزلو، فضربو اهلل ذلؾ اليـك بالطاعكف، فمات ال رحمو اهلل بعد ثبلثة أياـ

. كذلؾ في أياـ معاكية: قمت
. ما أثبتو( ب)كقيحان، كفي (: أ)في  (2)
 .كالبراءة: في شرح النيج (3)
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بأعظـ عند اهلل مف جرعة غيظ يمقاىا بحمـ، أك جرعة  (1)ما جرع عبد قط جرعتيف)): كفي الحديث
(. (مصيبة يمقاىا بصبر جميؿ



 

 

عف القتؿ بالسيؼ ألجؿ اإلكراه، كىذا مف أمير المؤمنيف تساىؿ في حؽ نفسو كتكاضع : (كلكـ نجاة)
حيث أباح األذية لو باإلكراه، كقد تقرر أف ما كاف ضرره راجعان إلى  (2)هلل تعالى، كىضـ بجانبو

. الغير كالقتؿ كالقذؼ فإنو ال يدخمو اإلكراه
ذا أمركـ بالبراءة مني فبل تفعمكا؛ ألف البراءة مني خركج عف (: مني (3)كأما البراءة فبل تبرَّدءكا) كا 

. الديف كانسبلؿ عف الحؽ
سؤاؿ؛ كيؼ أمرىـ بسبٍّيو عند اإلكراه، كنياىـ عف البراءة عنو، ككبلىما في باب اإلكراه عمى سكاء 

البراءة منو ضرر راجع إلييـ فأبيح باإلكراه؛ بخبلؼ سبو فإف ضرره راجع إليو؛ فميذا لـ : بؿ نقكؿ
يدخمو اإلكراه؟ 

سقاط حقيا،  (4)كحكابو؛ ىك أنَّدا قد ذكرنا أف إباحتو لسبٍّي  نفسو إنما ىك عمى جية اليضـ لنفسو كا 
الحقيقة ضرره راجع إلى الغير، كىك ما (6[ )في]منو فيك  (5)كىك مما يدخمو اإلكراه، فأما البراءة

يحصؿ فيو مف إيياـ الخطأ عمى أمير المؤمنيف، كأنو داعي إلى الضبللة بالتبرم عنو كيحط مف 
منصبو في ككنو داعيان إلى اهلل تعالى، مستقيمان عمى دينو الحنيؼ كحجتو الكاضحة، كما ىذا حالو 

بطاؿ أبيتو فافترقا . فبل يباح باإلكراه لما يتضمف مف نقص الديف كثممو، كا 
 __________

تصفية : )، كىك تصحيؼ، كالحديث أكرده المؤلؼ في كتابو(ما جزع عبد قط جزعتيف(: )أ)في  (1)
. ((أفضؿ عند اهلل)): ، في التصفية((بأعظـ عند اهلل)): ، عف ابف عمر، كقكلو ىنا161ص (القمكب

. لجانبو(: ب)في  (2)
. تتبرءكا: في شرح النيج (3)
. بسب(: ب)في  (4)
. تتبرءكا: في شرح النيج (5)
 (.أ)سقط مف  (6)
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مف التبرم عنو، أم أني خمقت في أكؿ حالتي عمى  (1)تعميؿ لممنع: (فإني كلدت عمى الفطرة)
أعطى اإلنساف العقؿ في  (3[)إذا]كاليدل مف تكحيد اهلل كتنزييو، كذلؾ ألف اهلل تعالى  (2)اإليماف

أسباب الضبلؿ بعد ذلؾ، فكاف مقتضى ذلؾ معرفة الخالؽ  (4)أكؿ الفطرة، فمك لـ تعرض لو
. كتكحيده كلزـك سبيؿ اليدل كطريقو

أما اإلسبلـ فظاىر، فإف الرسكؿ عميو السبلـ بعث يـك اإلثنيف، (: كاليجرة (5)كسبقت إلى اإلسبلـ)
. كأسمـ أمير المؤمنيف يـك الثبلثاء، ما سبقو أحد مف الخمؽ إلى اإلسبلـ، كأما اليجرة فكذلؾ



 

 

سبؽ إلى اليجرة، كىك لـ يياجر مع الرسكؿ يـك ىاجر مف مكة، كلـ يكف مصاحبان : سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ
لو إذ ذاؾ؟ 

كجكابو؛ ىك أف تخمفو ما كاف إال مف أجؿ أمر الرسكؿ لو بالكقكؼ لقضاء ديكنو كرد كدائعو، فمـ 
يسعو مخالفة الرسكؿ فيما أمر بو، كلـ يكف يتخمؼ عنو لكال ذلؾ، فميذا كصؼ نفسو بالسبؽ إلى 

. اليجرة بالقصد كالداعي كاإلرادة كالعـز عمى ذلؾ
 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ كمَّدـ بو الخكارج (58)
الحصباء، كما قاؿ تعالى في  (6)الريح الشديدة التي تثير بشدتيا: الحاصب ىي: (أصابكـ حاصب)

اًصبنا}: قصة قـك لكط ـٍ حى مىٍيًي ٍمنىا عى [. 34:القمر]{ًإنَّدا أىٍرسى
 __________

. المنع(: أ)في  (1)
(. ب)إيماف، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (2)
(. ب)سقط مف  (3)
. يعرض(: أ)في  (4)
. إلى اإليماف: في شرح النيج (5)
 .شدتيا(: أ)في  (6)
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ما بقي : الذم يؤبر النخؿ كيصمحو، كما يقاؿ: كىذا دعاء عمييـ، كاآلبر ىك: (كال بقي منكـ آبر)
ما بقي منيـ مخبر، فأما : الذم يأثر الحديث كيركيو، كما يقاؿ: منيـ نافخ نار، كيركل آثر كىك

، ككاف (3[)ما كقع]، عمى أنو لما كقع مف أمر التحكيـ (2)بالزام فمعناه بعيد فبل كجو لو (1)آبز
: مف معاكية بإشارة عمرك بف العاص، فقالت الخكارج بعد ذلؾ (4)الدعاء إلى التحكيـ خديعة كمكران 

ىذا خطأ ككفر في 
 __________

(. ب)آبز بالباء كالزام المعجمتيف، كما أثبتو مف : آثر، كالصكاب(: أ)في  (1)
كال ): قكلو عميو السبلـ: قاؿ الرضي رحمو اهلل:  مالفظو4/129قاؿ في شرح ابف أبي الحديد  (2)

رجؿ : بالراء، مف قكليـ( آبر: )أف يككف كما ذكرناه: أحدىا: يركل عمى ثبلثة أكجو (بقي منكـ آبر 
بالثاء بثبلث نقط يراد بو الذم يأثر الحديث أم  (آثر): آبر، لمذم يأبر النخؿ، أم يصمحو، كيركل

: كيركل. ال بقى منكـ مخبر: يركيو كيحكيو كىك أصح الكجكه عندم كأنو عميو السبلـ قاؿ



 

 

كزاد عمى تمؾ التفسيرات ابف . آبز، انتيى: الكاثب كاليالؾ أيضان، يقاؿ لو: بالزام المعجمة كىك(آبز)
: يجكز أف يريد بقكلو كال بقي منكـ آبر أم نماـ يفسد ذات البيف، كالمئبرة: فيقاؿ: أبي الحديد بقكلو

َّـد، كاآلبر أيضان  مف يبغي القـك الغكائؿ خفية، مأخكذ مف أبرت الكمب إذا : النميمة، كأبَّدر فبلف أم ن
كيجكز أف يككف أصمو ىابر أم  ((المؤمف كالكمب المأبكر)): أطعمتو األبرة في الخبز، كفي الحديث

ف صحت الركاية األخرل: مف يضرب بالسيؼ فيقطع، كأبدلت الياء ىمزة كما قالكا في آؿ : أىؿ، كا 
بالثاء بثبلث نقط فيمكف أف يريد بو ساجي باطف خؼ البعير، ككانكا يسجكف باطف الخؼ  (آثر)

. انتيى: بحديدة ليقتص أثره؛ رجؿ آثر كبعير مأثكر
(. ب)سقط مف  (3)
 .كمكر، كىك خطأ(: أ)في  (4)
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. ديف اهلل، كقد كفرت يعنكف أمير المؤمنيف ككفرنا، فتب حتى نبايعؾ
: فقاؿ عميو السبلـ مجيبان ليـ

. تصديقي بو، كاعترافي بكحدانيتو: (أبعد إيماني باهلل)
كبذؿ نفسي لممجاىدة مصدقان لما جاء بو الرسكؿ (: (1) [صمى اهلل عميو]كجيادم مع رسكؿ اهلل )

. كمعترفان بو
. أقرُّ بأني كافر باهلل؛ ألف اإلقرار شيادة عمى النفس: (أشيد عمى نفسي بالكفر)
كعدـ  (2)فالضبلؿ حاصؿ لسبب الكفر الذم طمبكه منو: (قد ضممت إذان كما أنا مف الميتديف)

ىماؿ الديف  (3)اليداية حاصمة . بترؾ الحؽ كا 
دعاء عمييـ، كآب الرجؿ إذا رجع إلى أىمو، كشر مآب انتصابو عمى (: مآب (4)فأكبكا شر)

. المصدرية كضرب السكط، كأراد جعؿ اهلل رجكعكـ أشر حاؿ عميكـ
فبلف : خارجيف عف اإلسبلـ، يقاؿ (6)في التكلي عف الديف فساقان (: األعقاب (5)[أثر]كارجعكا عمى )

. رجع عمى أعقابو إذا ارتد ككفر كفسؽ
. تجدكف بعد مكتي كانقضاء خبلفتي: (أما إنكـ ستمقكف بعدم)
. ال يبقى أحد منكـ إال نالو: (ذالن شامبلن )
(. 7)يقطع دابركـ كيستأصؿ شأفتكـ بالقتؿ: (كسيفان قاطعان )

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
(. ب)نسبة ىكذا، كىك غامض، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)



 

 

. حاصؿ(: ب)في  (3)
(. ب)فأذنكا بشر، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
(. ب)فأما، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (6)
 (.أ)بالقتؿ، مكررة في : قكلو (7)
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األثرة بالتحريؾ ىي االسـ، كالمصدر منيا ىك األثر بالسككف، (: (1)كأثرة يتخذىا الظالمكف سنة)
كأراد يستأثر عميكـ باألمكاؿ، كتؤخذ منكـ كرىان، يتخذىا الفسقة كأىؿ الجكر سنة، يجركنيا مجرل 

السنة، في الحث عمييا كالمكاظبة عمى فعميا فيكـ، بمكل مف اهلل تعالى كامتحانان لما كاف مف جيتيـ 
. مف البغي كالفسكؽ

 
إف القـك قد عبركا جسر : كمف كبلـ لو عميو السبلـ لما عـز عمى حرب الخكارج، كقيؿ لو (59)

 النير
. القنطرة التي يعبر عمييا: الجسر

يحكى أنيـ لما شقكا العصا كتخمفكا عنو كعزمكا عمى المشاقة كالحرب لو كاعتراض الناس بالسيؼ 
: كالقتؿ لمصغير كالكبير، ككاف متكجيان إلى حرب معاكية كأىؿ الشاـ فرجع إلييـ، كقاؿ

مقاتميـ حيث صرعكا بيننا كبيف النطفة، أراد بو الفرات، كىك مف : (إف مصارعيـ دكف النطفة)
. الكنايات الرشيقة التي استبدَّد بيا ككاف مقتضيان ليا

. يقكؿ ألصحابو بؿ يقتمكف عف آخرىـ(: منيـ عشرة (2)كاهلل ال يفمتف)
مَّدًمٍيفى بعد قتميـ، كىذا منو عمى األمر إخبار باألمكر : (كال ييمؾ منكـ عشرة) بؿ تنقمبكف كافريف ميسى

كتسمية ألصحابو في الظفر بأعدائيـ كاالنتصار عمييـ،  (3)الغيبية المستكرة بإعبلـ الرسكؿ لو بذلؾ
: ىمؾ القـك بأجمعيـ، فقاؿ: كتشجيع ليـ عمى الحرب كاإلقداـ، فمما قتمكا قالكا لو

ف ىمككا بالقتؿ فسيأتي بعدىـ : (كبل كاهلل؛ إنيـ نطؼ في أصبلب الرجاؿ) أراد أف ىؤالء المكجكديف كا 
. آخركف منيـ نفكس لـ تخمؽ، كال كجدت نطفيـ بؿ ىي في أصبلب الرجاؿ

. مايستقر فييا الماء القميؿ: القرارة: (كقرارات النساء)
 __________

. كأثرة يتخذىا الظالمكف فيكـ سنة: في شرح النيج (1)



 

 

. اليفمت: ، كفي شرح النيج(ب)اليقتمف، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (2)
 .ذلؾ(: ب)في  (3)
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إال كالقرارة في  (1)ما عممي بالقرآف في جنب عمـ أمير المؤمنيف بو: قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنو
كىي أرحاـ النساء، كالمعنى أنيـ أجنة في  (3)، أراد أنيـ نطؼ مستقرة في قراراتيا(2)المثعنجر

. بطكف أمياتيـ، كنطؼ في أصبلب آبائيـ
. نجـ القرف إذا ظير، كمنو نجـ النبات إذا ظير: (كمما نجـ منيـ قرف)
. استأصؿ اهلل شأفتيـ بالسيؼ مف أىؿ الحؽ: (قطع)
حتى يككف في أعقابيـ لصكص يأخذكف أمكاؿ الناس خفية ]: (حتى يككف آخرىـ لصكصان سبلبيف)

. سمبان منيـ كالطَّدراريف كالمختمسيف (5[)ثـ]يأخذكف أمكاؿ الناس جيرة  (4)[كسبلبيف
يظير عمى إماـ الحؽ، كيمنعو عف  (7)اعمـ أف الخارجي اسـ لمف(: الخكارج بعدم (6)ال تقتمكا)

أف يككف : (8)القياـ بأمر اهلل، مع اعتقاده لحؽ ما جاء بو، كال بد مف اعتبار ىذه القيكد األربعة
. المخركج عميو مقطكعان بإمامتو

. كأف يككف مانعان لو عف القياـ بأمر اهلل مع أف لو منعو
 __________

(. أ)بو سقط مف : قكلو (1)
( 1/213النياية البف األثير )ىك أكثر مكضع في البحر ماء، كالميـ كالنكف زائدتاف : المثعنجر (2)

لبناف - بيركت -  طبعة مؤسسة الرسالة457كركاية ابف عباس ىي فيو، كفي القامكس المحيط 
. 1/357ـ، كفي لساف العرب 1996 - ى1416( 5ط)
. قرارتيا(: ب)في  (3)
(. ب)سقط مف  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
. ال تقاتمكا: في النيج (6)
(. ب)لما، كما أثبتو مف (: أ)في  (7)
الظاىر مف سياؽ الكبلـ الذم بعده أنيا ثبلثة قيكد، فمعؿ القيد الرابع مندرج تحتيا أك يؤخذ مف  (8)

 .تعريؼ اسـ الخارجي الذم ذكره المؤلؼ عميو السبلـ
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كأف يككف معتقدان لحؽ ماىك فيو بالشبية كالتأكيؿ، فمف ىذه حالو فيك خارجي مستحؽ لؤلحكاـ التي 
لكال سيرة أمير المؤمنيف في أىؿ البغي : (1)سارىا أمير المؤمنيف في أىؿ البغي، كما قاؿ أبك حنيفة

ما كنَّدا نعرؼ أحكاميـ، فأما مف عداىـ مف أىؿ الفسكؽ كالظممة كأىؿ الجكر فإنيـ قد زادكا عمييـ، 
كالمختمسيف، كغيرىـ مف أىؿ الفسكؽ، كما أف الكفَّدار قد زادكا عمى الفسَّداؽ في الحكـ،  (2)كالطرَّدار

كليؤالء أحكاـ تخالؼ أحكاـ أكلئؾ، مكضعيا الكتب الفقيية، فأراد التقتمكا الخكارج بعد مكتي إال مثؿ 
قتمي ليـ، كال تسيركا فييـ إال مثؿ سيرتي، كلـ يرد أنيـ ال يقتمكف بعده عمى اإلطبلؽ، فإف حاؿ غيره 

. مف األئمة كحالو في ذلؾ باإلجماع مف جية األمة
 __________

، فقيو مجتيد، إماـ [ ى150-80]أبك حنيفة ىك النعماف بف ثابت الككفي، التيمي بالكالء  (1)
الحنفية، أصمو مف فارس، ككلد كنشأ بالككفة، كتفقو عمى حماد بف سميماف، ككاف ال يقبؿ جكائز 

الدكلة، كأريد عمى القضاء عمى الككفة فامتنع، كأراده المنصكر العباسي عمى القضاء ببغدادا فأبى، 
فحبس، عرؼ أبك حنيفة بمكدتو آلؿ البيت عمييـ السبلـ، ككاف ممف ساند اإلماـ زيد بف عمي عميو 
براىيـ ابني  السبلـ في ثكرتو عمى الظمـ، ككاف يفتي بكجكب الخركج مع اإلماميف األخكيف محمد كا 
عبد اهلل بف الحسف، كركم أنو مات مسمكمان ببسبب مكاالتو آلؿ البيت، كدفف في مقابر الخيزراف، 

الفقو األكبر في الكبلـ، كالمسند في الحديث، كالمخارج في الفقو، كغيرىا، كخرج : كلو تصانيؼ منيا
(. 443ػ442معجـ رجاؿ االعتبار ص). لو أئمتنا عمييـ السبلـ، كالترمذم

 .القطَّداع: الطرَّدار (2)
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بما عرض لو مف الشبيةكالتأكيؿ، أراد بذلؾ الخكارج فإنيـ تأكلكا ما : (فميس مف طمب الحؽ فأخطأه)
. جاءكا بو مف البغي بشبية عرضت ليـ في ذلؾ

نما كاف : (كمف طمب الباطؿ فأدركو) أراد معاكية، فإف فعمو لما فعؿ مف المحاربة ليس عف شبية، كا 
عمى جية المشاقة كالتمرد كالفسكؽ، فميذا كاف حالو مخالفان لحاؿ ىؤالء الخكارج، كىكذا الحاؿ في 

الظممة كالفساؽ في عصرنا ىذا، فإنيـ زادكا عمى الخكارج في الحكـ كأنافكا عمييـ في ذلؾ، فميذا لـ 
. ذكرناه في االسـ كالحكـ (1)يككنكا مشاركيف لمف

 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ لما خكٍّيؼ مف أمر الغيمة (60)



 

 

نة حصينة) ف عميَّد مف اهلل جي نة: (كا  المانعة، كمنو : ما يستر مف درع أك غيره، كالحصينة: الجي
. اشتقاؽ الحصف كالحصاف؛ ألنيما يمنعاف صاحبيما عف السكء

. اليـك الذم قدر اهلل خركج نفسي فيو: (فإذا جاء يكمي)
. بانفراجيا (2)الشؽ، كمنو سمي الفرج لشقو، عني أم جاكزتني: الفرج ىك: (انفرجت عني)
. أسممو لمقتؿ كزاؿ عنو: مف قكليـ: (كأسممتني)
. جاء يكمي كانفرجت عني، كالتنكيف بدؿ مف ىذه الجمؿ السابقة: (فحينئذ)
. الذم أيٍرمىى بو بؿ يقع عميَّد : (ال يطيش السيـ)
. كممو بالسيؼ إذا جرحو: الذم جرحت بو، يقاؿ: (كال يبرأ الكمـ)
 
 (3[)كمف خطبة لو عميو السبلـ ](61)
ف الدنيا دار) . يقاـ فييا مدة، كيمبث فييا أيامان : (أال كا 
أراد أنيا مكضع النجاة كمكاف التجارة، ك مكضع التزكد لآلخرة، فبل تقع : (ال يسمـ منيا إال فييا)

. داران لؤلعماؿ (4)السبلمة مف شرىا إال فييا؛ ألف اآلخرة ليست
 __________

. كمف(: أ)في  (1)
(. ب)أك جازتني، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. كفي شرح النيج( ب)زيادة في  (3)
 .كما أثبتو( ب)ليس، كفي (: أ)في  (4)
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يعني أف السبلمة التككف بشيء مف األعماؿ التي تككف مف أجميا : (كال ينجى بشيء كاف ليا)
نما تككف بما . كاف مف أجؿ اهلل كطمب كجيو، فأما ما كاف لمدنيا فيك باطؿ ضائع (1)أصبلن، كا 

امتحنيـ اهلل تعالى بسببيا محنة عظيمة، مزج حبيا بأفئدتيـ، كزيف زىرتيا : (ابتمي الناس بيا فتنة)
. في أعينيـ

. استيمككه مما أعطاىـ اهلل منيا لطمب لذاتيا، كالتفاخر فييا (3)مما(: منيا ليا (2)فما أخذكه)
. نزعكا منو كلـ يكف باقيان ليـ دائمان : (أخرجكا منو)
. لما أخذكه مف غير حمو، كأنفقكه كاستعممكه في غير كجيو: (كحكسبكا عميو)
( 5)كما استيمككه مما أعطاىـ اهلل منيا لكجو اهلل تعالى، كطمبان لمدار(: لغيرىا (4)كما أخذكه فييا)

. اآلخرة



 

 

. أحسف مقدـ مف الثكاب كاألجر العظيـ: (قدمكا عميو)
. في الجنة حيث ال يظعف الساكف، كاليرحؿ المقيـ: (كأقامكا فيو)

. المَّدييَّـد، اجعمنا ممف أراد اآلخرة كسعى ليا سعييا مع اإليماف بؾ كالتصديؽ برسمؾ
نيا) . الضمير لمدنيا عند ذكم األبصار المنتفعيف بعقكليـ(: عند ذكم العقكؿ (6)كا 
عبارة عما يسقط عف كؿ منتصب، بينا ىك بيف نشأت عنو : كالظؿ: (كفيء الظؿ، بينا تراه سابغان )

. درع سابغة إذا كانت فايضة: الفايض، كمنو قكليـ: ، كالسابغ ىك(7)األلؼ
. ارتفع كشمر: (حتى قمص)
كأراد بذلؾ مف طمكع الشمس إلى زكاليا، فإف الظؿ اليزاؿ ينقص بعد زيادتو إلى : (كزائدان حتى نقص)

. أكؿ الزكاؿ، ثـ يزيد بعد ذلؾ، كسابغان كزائدان منصكب عمى الحاؿ مف الضمير في تراه
 __________

(. ب)لما، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. أخذكا(: أ)في  (2)
. بما(: ب)في  (3)
. منيا: في النيج كفي شرح النيج (4)
. الدار(: ب)في  (5)
. فإنيا: في شرح النيج (6)
 .كاأللؼ، كىك خطأ(: أ)في  (7)
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 كمف خطبة لو عميو السبلـ (62)
اإلتياف بالطاعات، كاالنكفاؼ عف المعاصي، كاشتقاقيا مف : التقكل ىي: (كاتقكا اهلل عباد اهلل)

. الكقاية؛ ألنيا تقي صاحبيا عف العقاب
المعاجمة، كأراد عاجمكا : منقطع عمره، كالمبادرة ىي: أجؿ اإلنساف: (كبادركا آجالكـ بأعمالكـ)

. بأعمالكـ قبؿ حمكؿ المكت بكـ
لمثمف، كأراد كاشتركا اآلخرة (1)بيع؛ ألنو يقع : يقاؿ لمشًرم: (كابتاعكا ما يبقى لكـ بما يزكؿ عنكـ)

. الباقية بالدنيا الزائمة عنكـ
د مى لكـ (2)كترحمكا فقد) السكؽ، يعني انتقمكا عنيا، : كارتحؿ إذا انتقؿ، كالحدك ىك (3)ترحؿ(: حي

. سيؽ بكـ، كنياية مف يستاؽ ىك الكصكؿ إلى الغاية (4)كقد
أظؿ بكـ، إما بالطاء : اطمبكا أىبة المكت فقد أشرؼ كدنا، كقكلو: (كاستعدكا لممكت فقد أظؿ بكـ)



 

 

ما بالظاء بنقطة مف أعبلىا أم دنا كقرب، ككبلىما محتمؿ كما  بنطقة مف أسفميا أم أشرؼ، كا 
. ترل
بحاؿ قـك صرخ بيـ صارخ كىـ نياـ، فانتبيكا  (5)كمثٍّيمكا أنفسكـ: (كككنكا قكمان صيح بيـ فانتبيكا)

عمى أفزع ما يككف كأسرعو، مف شدة الخكؼ كالفزع 
ًمميكا أف الدنيا ليست بدار ليـ فاستبدلكا) ، كتحققكا عذائر الصارخ أف الدنيا ليست : (كعى الضمير لمقـك

. بدارو ليـ عمى الحقيقة؛ لزكاليا، فعممكا عمى االستبداؿ بيا غيرىا
 __________

. ما أثبتو( ب)بيع، كفي (: أ)في  (1)
. كترحمكا فقد جدَّد بكـ: فمقد، كالعبارة في شرح النيج(: ب)في  (2)
(. ب)ترحؿ سقط مف : قكلو (3)
. فقد(: ب)في  (4)
 .نفكسكـ(: ب)في  (5)
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نما دخمت الفاء ىا ىنا دالة عمى انقطاع الجممة التي بعدىا عمَّدا قبميا، : (فإف اهلل لـ يخمقكـ عبثان ) كا 
كمشعرة بالمباينة، بخبلؼ ما إذا كانت الجممتاف في حكـ الجممة الكاحدة فإف الفاء التدخؿ، كقكلو 

لىةى السَّداعىةً }: تعالى ٍلزى ـٍ ًإفَّد زى بَّدكي بىرى كىغىفىرى ًإفَّد ذىًلؾى لىًمٍف عىٍزـً } [1:الحج]{(1)[شىٍيءه عىًظيـه ]اتَّدقيكا رى لىمىٍف صى كى
كىذا كثير الكقكع في كتاب اهلل تعالى، كفيو تحريؾ لمرغبات إلى إحراز عمـ  [43:الشكرل]{األيميكرً 

أفحسبتـ }: اإلعراب، كشرؼ مكقعو، كأراد أف اهلل خمقكـ إحسانان مف جيتو كلـ يكف ذلؾ لغير غرض
. كالغرض ىك الكصكؿ إلى منافع اآلخرة كدرجاتيا [115:المؤمنكف]{أنما خمقناكـ عبثان 

اإلىماؿ، أم لـ يترككـ ميمميف عف الرعاية كالحفظ : السيدل بالضـ كالفتح ىك: (كلـ يترككـ سيدل)
. كالعناية

أراد أف الغاية التي بيف الحصكؿ في (: كبيف الجنة أك النار إال المكت ينزؿ بو (2)كما بيف أحدكـ)
النار، ليس إال حمكؿ المكت كنزكلو، فإنو عند معاينتو كنزكلو يرل مكانو مف الجنة  (3)الجنة أك في

. أك مف النار، نسأؿ اهلل حسف االستعداد لنزكلو كىجكمو
ف غاية تنقصيا المحظة) لحظني بعينو إذا : حركة العيف لئلبصار، يقاؿ: ىي (4)المحظة: (كا 

نما كانت المحظة ناقصة ليا؛ ألنيا تقرب منيا كتدلي إلييا . أبصرني بيا، كا 
. عبارة عف الكقت الحاضر: ىدمو إذا أبطمو كأفسده، كالساعة: (كتيدميا الساعة)

 __________



 

 

(. ب)زيادة في  (1)
. كما بيف أحد(: أ)في  (2)
(. ب)في زيادة في : قكلو (3)
 (.ب)المحظة سقط مف : قكلو (4)
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(: 1)قاؿ القطامي
ًرٍيًؽ ًلًذٍم نىفىاخو  تىييبُّ سىاعا.... ككنَّدا كىاٍلحى ( 2)فىتىٍخبيك سىاعىةن كى

. الريح إذا جاءت بقكة كشدة: كالنَّدفىاخي ىي
. قصيرة (3)فبلف جدير بكذا أم حقيؽ بو، كالمعنى أنو حقيؽ بأف تككف مدتو: (لجديرة بقصر المدة)
ف غائبان يحدكه الجديداف الميؿ كالنيار) نما قيؿ ليما: (كا  جديداف؛ ألنيما ال يىٍخمىقاف كال يبمياف : كا 

. الدىر (4)عمر
. الرجكع: الحقيؽ أيضان بالشيء، كاألكبة ىي: الحرم: (لحرم بسرعة األكبة)
ف قادمان يقدـ بالفكز أك الشقكة) مابالسعادة : (كا  ف قادمان يقدـ عمى ربو إما بالشقاكة لتفريطو، كا  أراد كا 

. لتأىبو
. ألىؿ أف يككف مستحقان ألفضؿ العدة كأعبلىا كأشرفيا(: (5)لمستحؽ ألفضؿ العدة)
. ىذا خبر في معنى األمر، كأراد ليتؽ اهلل امرؤ: (فاتقى عبد ربو)
. بالمعاممة بالتقكل، كالنصيحة هلل تعالى: (نصح نفسو)
. خكفان مف المكت أف يسبقو عمييا: (قدَّدـ تكبتو)
باالنكفاؼ عف المحرمات، كحذؼ الكاك مف ىذه الجمؿ نكع مف أنكاع البديع يسمى : (غمب شيكتو)

. فبلف ييب األلكؼ، يكـر الضيكؼ، يقكد الجيكش: التعدية، كىذا كقكلؾ
. ال يعمـ متى يرد عميو باالنقطاع: (فإف أجمو مستكر عنو)

 __________
عمير بف شييـ بف عمرك بف عباد، أبك سعيد التغمبي، الممقب بالقطامي، المتكفى نحك سنة : ىك (1)

:  شاعر غزؿ فحؿ، كاف مف نصارل تغمب في العراؽ كأسمـ، كمف شعره البيت المشيكر، ى130
كقد يككف مع المستعجؿ الزلؿ .... قد يدرؾ المتأني بعض حاجتو 

(. 89-5/88األعبلـ )كلو ديكاف شعر مطبكع 
. ساعة(: ب)في  (2)
. مدة(: أ)في  (3)



 

 

(. ب)عف، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (4)
 .فتزكدكا في الدنيا مف الدنيا ما تحرزكف بو أنفسكـ غدان : بعده في شرح النيج (5)
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. بالتغرير كالتسكيفات الباطمة: (كأممو خادع لو)
. مجعكالن لمكاف المحنة كشدة البمية كالككيؿ المبلـز الذم الينفؾ عنو: (كالشيطاف مككؿ بو)
يٍّيف لو المعصية ليركبيا) سٍّينيا في عينو كييكٍّيف أمرىا ليكاقعيا كيككف مرتكبان ليا بغركره: (ييزى . ييحى
فيا) سكؼ أفعؿ سكؼ : أراد كيخدعو باألماني الكاذبة في انتظاره لمتكبة فيقكؿ: (كيمنيو التكبة ليسكٍّي

. أفعؿ
. ىجـ عميو السيؿ إذا أتاه عمى بغتة، كأراد بالمنية المكت: (حتى تيجـ عميو منيتو)
كىك في أشد ما يككف مف الغفمة عنيا، كانتصاب أغفؿ عمى الصفة : (أغفؿ ما يككف عنيا)

. ربما تكره النفكس: لممصدر، أم ىجكمان يغفؿ فيو عنيا، كما نكرة مكصكفة كقكلؾ
، كالبلـ متعمقة بفعؿ محذكؼ تقديره اعجبكا : (فيا ليا حسرة) فيا لمنداء كمناداىا محذكؼ تقديره فيا قـك

. ليا، كحسرة منصكب عمى التمييز أم مف حسرة
. عمى كؿ صاحب غفمة(: كؿ ذم غفمة (1)[عمى])
مف أف يككف عمره عميو مف أعظـ الحجج كأقكل البراىيف حيث أميؿ : (أف يككف عمره عميو حجة)

. غاية اإلمياؿ مف غير تزكد
كأف تككف أيامو المجعكلة سببان في نجاتو إلى نيؿ الخسارة بالنفس (: (2)!كأف تؤديو أيامو إلى شقكة)

. الشقاء: الحالة كالشقكة بالفتح ىك: كالشقكة بالكسر ىي
 __________

. كفي النيج( ب)زيادة في  (1)
 .الشقكة: في شرح النيج (2)
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ياكـ ممف ال تبطره نعمة) . ال تكسبو بطران كال أشران : (نسأؿ اهلل أف يجعمنا كا 
فإنو ال غاية مف الطاعة إال كاهلل مستحؽ ليا فما يقع مف ذلؾ : (كال تقصر بو عف طاعة ربو غاية)

. فيك تقصير في حؽ اهلل



 

 

حؿ بو الغضب إذا خالطو كخامره، كأراد بو أنو ال يخالطو بعد : (كال تحؿ بو بعد المكت ندامة)
. المكت ندامة إذ الينفع الندـ في تمؾ الحاؿ

نما نكَّدر قكلو: كالكآبة: (كال كآبة) داللة عمى  (شقكة، كنعمة، كغاية، كندامة، ككآبة): سكء الحاؿ، كا 
. ما ليا مف المكقع كالمبالغة

 .المَّدييَّـد، أدخمنا برحمتؾ تحت ىذه الدعكة المرفكعة، كتقبَّدؿ منَّدا كمنو ىذه الكممات المسمكعة
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الديباج الكضي 
 (السفر األكؿ)في الكشؼ عف أسرار كبلـ الكصي 

 المجمد الثاني
 

الديباج الكضي 
في الكشؼ عف أسرار كبلـ الكصي 

السفر األكؿ 
 

اإلماـ المؤيد باهلل 
أبك الحسيف يحيى بف حمزة بف عمي الحسيني 

 
تحقيؽ 

 خالد قاسـ محمد المتككؿ
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 كمف خطبة لو عميو السبلـ (63)
الحمد هلل الذم لـ يسبؽ لو حاؿ حاالن، فيككف أكالن قبؿ أف يككف آخران، كيككف ظاىران قبؿ أف يككف )

أراد أنو تعالى منزَّده عف تجدد األحكاؿ كالصفات عميو، كأف صفات ذاتو تعالى أزلية ليس : (باطنان 
مف الحاالت الثابتة لذاتو،  (2)، فميس شيء مف أحكالو متقدمان عمى غيرىا(1)لثبكتيا أكؿ كال غاية

لـ يسبؽ لو حاؿ حاالن، يشير إلى ما قمناه فمـ تكف األكلية في حقو متقدمو عمى اآلخرية، : فميذا قاؿ



 

 

فيكصؼ بالقبمية، كتكصؼ اآلخرية بالبعدية، كال كاف الظيكر لو سابقا فيككف مكصكفان بالقبمية كيككف 
كصفو بالبطكف، يكصؼ بالبعدية، بؿ األكلية كاآلخرية ثابتاف معان في حالة كاحدة؛ ألف أكليتو ببل 

نياية فيك أكؿ لكؿ مكجكد، كآخريتو ببل نياية فيك آخر لكؿ مكجكد، كظيكره إنما ىك باألدلة، 
(. 4)؛ ألنو جكاب لمنفي(3)فيككف منصكب: كبطكنو إنما ىك عف الحكاس، كقكلو

أراد أنو مكصكؼ بالكحدة مف غير تعدد كما ىذا حالو فإنو : (كؿ مسمى بالكحدة غيره قميؿ)
قميؿ؛ ألف القمة كالكثرة إنما تككف فيما يككف متعددان فميذا يككف النقصاف فيو قمة : فيو (5)اليقاؿ

. كالزيادة عميو كثرة، كغيرمنصكب ألنو اسثناء مكجب
 __________

. كال لو غاية(: ب)في  (1)
. غيره(: ب)في  (2)
. منصكبان (: أ)في  (3)
. النفي(: ب)في  (4)
 .فبل يقاؿ(: ب)في  (5)
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ما ]إنما يككف مف جية غيره إما بسيؼ قاىر  (1)ألف كؿ عزيز سكاه فعزه: (ككؿ عزيز غيره ذليؿ) كا 
ما بماؿ ممدكد، كمف كاف عزه ال بغيره فعزه المحالة بذاتو، كىك تعالى عزه مف  (2)[بعشيرة غالبة كا 

. جية ذاتو، فميذا لـ يكصؼ بالذلة في حاؿ
بأسباب عارضة، كأمكر مكتسبة سكاه فإف  (3)ألف قكة غيره إنما كانت: (ككؿ قكم غيره ضعيؼ)

. لذاتو (4)قكتو
. ألف ممؾ غيره مف جيتو تعالى، كأماممكو فإنما ىك مف جية نفسو : (ككؿ مالؾ غيره مممكؾ)
. ألنو ىك العالـ لذاتو، كسكاه العمـ لو إالماكاف مف جية اهلل : (ككؿ عالـ غيره متعمـ)
أراد أف كؿ مف عداه فيك قادر بقدرة ، كمف ىذه حالو ربما عرض لو : (ككؿ قادرغيره يقدر كيعجز)

العجز كماتعرض لو القدرة، كمف كاف قادران لذاتو فإنو اليعرض لو العجز بحاؿ 
أراد أف كؿ سميع سكاه فإنو إنما (: (5)ككؿ سميع غيره يصـ عف لطيؼ األصكات، كيصمو كبيرىا)

يسمع باآلالت، كاآللة مركبة عمى تركيب مخصكص، فربما لىطيؼى الصكت كخفي كبىعيدى فبل يدركو 
؛ (7)الصكت فغيَّدر البنية عف حاليا كأفسدىا، فميذا أصمو كبيرىا (6)لزكاؿ شرط إدراكو، كربما كبر

. لزكالو عف حد االستقامة
ف دؽ، كال يصـ حاسة عف (8)فأما مف إدراكو لذاتو فبل إدراؾ كبيرىا لما  (9)يغيب عنو صغيرىا كا 



 

 

. كاف مفسدان ليا
 __________

( ىامش في ب)فعزتو : في نسخة (1)
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (2)
. تككف(: ب)في  (3)
(. ب)قكة، كالصكاب كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. كثيرىا(: أ)في  (5)
. كثر(: أ)في  (6)
. كثيرىا(: أ)في  (7)
. ال يغيب(: أ)في  (8)
 .عمى(: أ)في  (9)
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األصكات  (1)إما مف اليشرط انتقاؿ محاؿ األصكات، فإنما لـ تدرؾ: (كيذىب عنو ما بىعيدى منيا)
ما عمى قكؿ مف يشترط انتقاؿ  البعيدة، لحصكؿ السكاتر بيننا كبينيا كىذا ىك قكؿ أكثر المتكمميف، كا 

. فإنما لـ يدرؾ البعيد منيا لكجكد المانع مف انتقاليا (2)محاؿ األصكات كما ىك المحكي عف النظاـ
ألف مف عداه إنما يبصر باآللة : (ككؿ بصير غيره يعمى عف خفي األلكاف كلطيؼ األجساـ)

كالحاسة، كربما كانت عمى صفة في اإلدراؾ تزكؿ عف خفي األلكاف كلطيؼ األجساـ، مف القرب 
كالبعد كاستقامة البصر، كغير ذلؾ مف المكانع كىك تعالى مبصر لذاتو فبل يشترط في حقو إال كجكد 

. المدرؾ ال غير
أراد أف كؿ مف كاف مكصكفان بالظيكر، : (ككؿ ظاىر غيره غير باطف، ككؿ باطف غيره غير ظاىر)

فيك غير مكصكؼ بالبطكف، ألنو يككف كذبان، كىكذا عكس ما قمناه؛ ألف مف كاف ظاىران فإنما يككف 
ظيكره بالمشاىدة، كمف ىذه حالو فبل يككف باطنان بحاؿ، كما كاف خفيان باطنان مف األمكر فبل يككف 

ظاىران بحاؿ، لما في ذلؾ مف المناقضة، فأما اهلل تعالى فإنو يصدؽ عميو كصفنا لو بالظيكر 
. كالبطكف مف غير مناقضة في ذلؾ لصبلحية ذلؾ في حقو

 __________
. يدرؾ(: أ)في  (1)
 مف أئمة ، ى231إبراىيـ بف سيار بف ىانئ البصرم، أبك إسحاؽ النظاـ، المتكفى سنة : ىك (2)



 

 

ليييف، كانفرد بآراء  المعتزلة، تبحر في عمـك الفمسفة كاطمع عمى أكثر ما كتبو رجاليا مف طبيعييف كا 
 (.1/43األعبلـ ). النظامية، نسبة إليو: خاصة، تابعتو فييا فرقة مف المعتزلة، سميت
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ألف السمطنة في حؽ غيره إنما تككف شدتيا ككماؿ قكتيا باجتماع : (لـ يخمؽ الخمؽ لتشديد سمطاف)
. كاألعكاف مف أرباب الدكلة لنفكذ األمر كتقكية اإليالة كال يمكف تقدير ذلؾ لغيره بحاؿ (1)الجند

لطرؤ الطكارئ ككقكع الحكادث فيككف الخمؽ أعكانان لو عمى ذلؾ : (كال تخكؼ مف عكاقب الزماف)
. كأصبلن في دفعو

الذم  (2)كال فعؿ ذلؾ استعانة عمى مثؿ لو يأخذ بثأره منو كينقـ ًبذىٍحموً : (كال استعانة عمى ند مثاكر)
. ىك عنده لو

كال استعانة عمى مشارؾ لو في ممكو، متكاثر بما يخمؽ مف الخمؽ فخران عمى : (كال شريؾ مكاثر)
. ذلؾ الشريؾ كتطاكالن عميو

إنو يريد زكالو كنفيو فيتكثر بالخمؽ إعانة لو عمى ذلؾ، : ضد فيقاؿ (4)كال لو(: (3)كال ضد مناؼ)
. لشيء مما ذكرناه لبطبلف ذلؾ (5)فما كاف خمؽ ىذه المككنات

ىـ خبلئؽ أكجدىـ بقدرتو مربكبكف مممكككف في جميع أمكرىـ كمدبركف في : (كلكف خبلئؽ مربكبكف)
. كؿ أحكاليـ، اليممككف ألنفسيـ نفعان كال ضران، كال مكتان كال حياةن كال نشكران 

غار مف دخره إذا صغره كأذلو: مقيكركف في حكـ الرؽ، كالدخكر ىك: (كعباد داخركف) . الذؿ كالصَّد
لك حؿَّد في بعض المحاؿٍّي كما يزعمو بعض الزنادقة، لقيؿ (: ىك فييا: في األشياء فيقاؿ (6)لـ يحمؿ)

. ىك فيو كلك كاف فيو لكاف محدثان؛ ال ستحالة سبؽ الحاؿ عمى محمو كىك ببل أكؿ فبطؿ حمكلو
 __________

. الجنكد كاإلخكاف(: ب)في  (1)
مختار الصحاح . )طمب بذحمو أم بثأره، كالجمع ذحكؿ: الحقد كالعداكة، يقاؿ: الذَّدٍحؿ (2)

(. 220ص
كمعنى منافر أم محاكـ في الحسب، نافرت زيدان : كقاؿ فيو( ىامش في ب)منافر : في نسخة (3)

. انتيى. فنفرتو أم غمبتو
. كال ضد منافر: ، كعبارة شرح النيج(أ)لو، سقط مف : قكلو (4)
. المكتكبات(: أ)في  (5)
 .لـ يحؿ(: ب)في  (6)
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، كذلؾ باطؿ بالبرىاف العقمي: (كائف) . أم ثابت غير مستقر في المحاؿٍّي
البيٍعدي، كقد نأل عنو أم بىعيدى، كأراد لـ ينأ عنيا بالبيٍعًد : النأم: (ىك منيا مبايف: كلـ ينأ عنيا فيقاؿ)

إنو مبايف : (1)[فيو]الحسي الذم يككف بينو كبينيا فراغات كأمكنة كلك كاف األمر ىكذا لكاف يقاؿ 
. ليا أم بعيد عنيا كىذ محاؿ في حقو ألنو ليس حاصبلن في جية فيشار إليو بالقرب كالبعد

آدىهي يىؤديهي أىٍكدان إذا أثقمو، ما أكجده : الثقؿ يقاؿ: أراد أنو لـ يثقمو كاألكد(: خمؽ ابتداء (2)لـ يؤده ما)
. عمى جية االبتداء لو مف غير سبب لو في ذلؾ

كال أثقمو أيضان تدبير ما ذرأ مف الخمؽ لكثرتيـ، كبمكغيـ مبمغان عظيمان ال يعممو إال : (كال تدبير ما ذرأ)
. ىك
الكاحد مف الخمؽ إذا عجز عف فعؿ شيء كقؼ عنو كتكقؼ عف : (كال كقؼ بو عجز عمَّدا خمؽ)

. لـ يقؼ بو عجز؛ ألنو قادر مف جية الذات فبل يطرؤ عميو العجز بحاؿ: إتمامو، فميذا قاؿ
كلجت المنزؿ كلكجان إذا : الدخكؿ في الشيء، يقاؿ: الكلكج: (كال كلجت عميو شبية فيما قضى كقدر)

، كأراد أف الشبية لـ تدخؿ عميو فيما خمؽ، كأحكـ خمقو مف األقضية العجيبة، (3)دخمت فيو
كالتقديرات المحكمة كاألمكر المتقنة، بؿ كؿ شيء عنده بمقدار، كصادر عمى منياج الحكمة كقانكف 

. المصمحة
. صادر عمى جية اإلحكاـ: (بؿ قضاء متقف)
. لقكتو كحصافتو (5)قكم رصيف ال يتغير، كمنو خيط مبـر أم مفتكؿ طاقيف(: (4)كعمـ مبـر)
. المرجك لمعفك مع القدرة عمى االنتقاـ: (المأمكؿ مع النقـ)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. لـ يؤده خمؽ ما ابتدأ: كفي شرح النيج( ب)في  (2)
. إليو(: ب)في  (3)
. كعمـ محكـ، كأمر مبـر(: ب)في شرح النيج كفي  (4)
 (.ب)طاس، ىكذا بدكف إعجاـ، كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
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المخشي سطكتو عند إفضالو بالنعـ عمى جية االستدراج، كليذا قاؿ عميو : (المرىكب مع النعـ)
: السبلـ

ٍيثي الى }:، كليذا قاؿ تعالى((يا ابف آدـ، إذا رأيت اهلل يتابع عميؾ النعـ فاحذره)) ـٍ ًمٍف حى يي سىنىٍستىٍدًرجي
. ، باإلمبلء كترادؼ النعـ[182:األعراؼ]{يىٍعمىميكفى 

 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ في بعض أياـ صفيف (64)
ما كاف فكقو، : ما يمي الجسد، كالدثار (1)الشعار مف المباس: (معاشر المسمميف، استشعركا الخشية)

. كأراد البسكا الخشية كاجعمكىا مبلصقة لقمكبكـ
: الممحفة، قالت امرأة ترثي قتيبلن : الجمباب ىك: (كتجمببكا السكينة)

بلىًبٍيبي .... تىٍمًشي النُّسيكري إليو كىي الىيةه  ( 2)مىٍشيى العىذىارىل عمييفَّد اٍلجى
. كأراد اجعمكا السكينة جمبابان شامبلن عميكـ

. كضعو ىاىنا كناية عف الصبر: (كعضكا عمى النكاجذ)
نبا الشيء عني إذا بىعيدى كتجافا، كأنبئتو إذا رفعتو، كأراد أف العضُّ (: (3)فإنو أنبى لمسيكؼ عف الياـٌ )

ُـّ  جمع : عمى النكاجذ أشد تجافيان كأكثر تباعدان لمسيكؼ عف أف تعضُّ عمييا الياـ كتمسكيا، كاليا
. ىامة كىي الرأس

. حرككىا: (كقمقمكا السيكؼ)
. ، ليككف ذلؾ أسرع لسميا عند الحاجة إلييا(4)في قرابيا: (في أغمادىا)
. قبؿ الحاجة إلى سميا: (قبؿ سميا)
: النظر بمؤخرالعيف ازدراءن لمعدك كاستصغاران لحالو، كمنو قكليـ: الخزر ىك: (كالحظكا الخزر)

( 6)كمالي مف خزر (5) [عيني]تخازرت 
 __________

. الناس، كىك تحريؼ(: أ)في  (1)
. ، كنسبو لجنكب أخت عمرك ذم الكمب ترثيو1/477أكرده في لساف العرب  (2)
. كأكممكا البلمة: بعده في شرح النيج (3)
. قربيا(: ب)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
: ، كركايتو في1/833ىك في لساف العرب  (6)

إذا تخازرت كما بي مف خزر 
 
. 
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. مف شماؿ كيميف كخمؼ كقداـ: (كاطعنكا الشزر)
مثؿ المكافحة، كىي استقباؿ العدك بالسيكؼ مسمكلة في كجيو، كاشتقاقو : المنافحة: (كنافحكا بالظُّبا)

(. 1)مف نفح العرؽ بالدـ إذا نزؿ
أراد استعممكىا مع كؿ خطكة فإنو أمضى لمضاربيا، كمف ىذا قاؿ : (كصمكا السيكؼ بالخطا)

: بعضيـ
إذا قصرت أسيافينا كاف كصمييا 

 
( 2)خطانا إلى أعداًئنا فنضارب

 
ما كاف : ))كفي الحديث (3)آلة الحرب كميا لما فيو مف مزيد النفع ككثرة التشجع: (كأكممكا البلٌمة)

(. 4()(لنبي إذا لبس المة حربو أف ينزعيا حتى يقاتؿ
فىًإنَّدؾى }: بحفظ مف اهلل تعالى ككبليتو كرعايتو كما قاؿ تعالى: (كاعممكا أنكـ بعيف اهلل)

[. 14:القمر]{تىٍجًرم ًبأىٍعييًننىا}، ك[48:الطكر]{ًبأىٍعييًننىا
 __________

(. ب)نزا، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
بدكف نسبة إلى قائمو، كعزاه محققو إلى الخزانة 5/170البيت كرد في شرح ابف أبي الحديد  (2)
لى األشباه كالنظائر3/24 . ، كنسبو إلى قيس بف الخطيـ1/120، كنسبو إلى األخنس بف شياب، كا 
. الشجع(: أ)في  (3)
الرد عمى : )ركل قريبان منو اإلماـ اليادم إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في كتاب (4)

إنو ليس )):  بمفظ348في مجمكع رسائؿ اإلماـ اليادم إلى الحؽ ص (الحسف بف محمد بف الحنفية
، ككما في مجمكع اليادم ىك في مكسكعة أطراؼ ((لنبي إذا لبس المتو أف ينزعيا حتى يقاتؿ عدكه

، كعزاه إلى مسند أحمد بف ((أف يضعيا)): ، في المكسكعة((أف ينزعيا)): ، كقكلو3/584الحديث 
 .كغيرىا (32232)، ككنز العماؿ برقـ 2/94، كالدر المنثكر لمسيكطي 3/351حنبؿ 
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مصاحبيف لمف ىك أقرب الخمؽ إلى الرسكؿ، كأنصرىـ لدينو، كأكثرىـ (: (1)كمع ابف عـ رسكؿ اهلل)
. جيادان في سبيمو

الرجكع إلى القتاؿ كالمكاظبة عمى : ليكف منكـ العكدة إليو مرة بعد مرة، كالكر ىك: (فعاكدكا الكر)
. ذلؾ
مف االنكشاؼ عف المعركة كمكضع القتاؿ، إذ الثبكت اليدني أجبلنلـ يحضر، : (كاستحيكا مف الفر)

. كالفرار الينجي مف أجؿ قد قرب
السبة كالمبلمة في األعقاب، أراد مف يعقب اإلنساف كيخمفو، : العارىك: (فإنو عار في األعقاب)

(: 2)ككاف الرجؿ إذا فعؿ فعبلن يبلـ عميو عييٍّير بو أكالده بعده، قالت ليمى األخيمية
لىعىٍمريؾى مىا ًفي المكًت عاره عمى الفىتى 

 
( 3)إذا لـ تيًصبيو في الحياًة اٍلمىعىاًيري 

 
. أم المعايب

ـٍ يىٍكمىًئذو ديبيرىهي }: لما ظير فيو مف الكعيد، بقكلو: (كنار يـك الحساب) ٌلًي مىٍف ييكى [. 16:األنفاؿ]{كى
في الدنيا، كالفكز بالجنة  (4)أراد كلتكف خكاطركـ منشرحة بتحقؽ البصيرة: (كطيبكا عف أنفسكـ نفسان )

. في اآلخرة، كطيبكا نفكسان بيذا، كانتصاب نفسان عمى التمييز بعد الفاعؿ
حان ) ممكت : السيؿ، كمنو قكليـ: كسيركا إليو سيران سيبلن، كالسجح: (كامشكا إلى المكت مشيان سيجي

. فأسجح، أم سيٍّيؿ
 __________

. كالنيج( ب)كتبع ابف عـ رسكؿ اهلل، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
ى مف بني 80ليمى بنت عبد اهلل بف الرحاؿ بف شداد بف كعب األخيمية، المتكفاة نحك سنة : ىي (2)

عامر بف صعصعة، شاعرة فصيحة ذكية جميمة، اشتيرت بأخبارىا مع تكبة بف الحمير، كليا ديكاف 
(. 5/249األعبلـ )شعر مطبكع 

. (عمى امرئ): ، في المساف(عمى الفتى): ، كقكليا ىنا2/941أكرده في المساف  (3)
 .بتحقيؽ النصرة في الدنيا(: ب)في  (4)
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، (1)عميؾ زيدان كدكنؾ عمران : عميكـ مف باب اإلغراء، كقكلؾ: قكلو: (عميكـ بيذا السكاد األعظـ)
كعميؾ كدكنؾ اسماف مف أسماء األفعاؿ ينصباف ما بعدىما، فعميؾ زيدان أم الزمو، كدكنؾ عمران أم 



 

 

ألصقكا : خذه، ككاف القياس ىاىنا طرح حرؼ الجر، كلكنو أتى بالباء دالة عمى المبلصقة، كأنو قاؿ
(. 2)نفكسكـ بيذا السكاد األعظـ أم الجيكش المتكاثرة مف أىؿ الشاـ كأحزابيـ

أطناب عظيمة، كأراد خياـ معاكية  (3)المجعكؿ لو: الخيمة، كالمطنب: الركاؽ: (كالركاؽ المطنَّدب)
(. 4) ((حيث ضرب الشيطاف ركاقو كمد أطنابو)): كمضاربو، كفي الحديث

. معظمو: كسطو كثبج الرمؿ: الثبج مف كؿ شيء: (فاضربكا ثبجو)
قعد في كسربيتو، أم في جانبو، كأراد : الجانب، يقاؿ: الكسر(: في كسره (5)فإف الشيطاف كامف)

ما معاكية لخدعو  غكائو إياىـ فيك حاصؿ معيـ أينما كانكا، كا  بالشيطاف إما إبميس إلضبللو ليـ كا 
. بأصحابو كمكره بيـ، فكبلىما محتمؿ

. أراد إذا أمكنتو فرصة كثب عمييا متقدمان : (قد قدـ لمكثبة يدان )
ذا لـ يمكنو: (كأخَّدر لمنككص رجبلن ) نما عمؽ الكثكب باليد  (6)أراد كا  فرصة تأخر ليحصميا مف بعد، كا 

ألنو عند الكثكب يعمؿ يديو كيتكؿ عمييما، كعمؽ النككص عمى الرجؿ ألنو يعمميا كيتكؿ عمييا في 
. التأخر المحالة

 __________
كعمران، كىك خطأ، (: أ)في  (1)
خكانيـ(: ب)في  (2) . كا 
(. أ)لو سقط مف : قكلو (3)
: ، كقكلو ىنا2/278، كنياية ابف األثير 1/1258الحديث ىك لعائشة، انظر لساف العرب  (4)
، (حيث): ، كقكلو264، ككما أكرده المؤلؼ ىنا ىك في مختار الصحاح ص(ركقو): ، فييما(ركاقو)

. (ركقو): ، فيو(ركاقو): ، كقكلو(حيف): في المختار
. كاف مف كسره(: أ)في  (5)
 .تمكنو(: ب)في  (6)
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نما كرره لما فيو مف مزيد التأكيد (1)أم اقصدكه: (فصمدان صمدان ) . قصدان، كا 
مف تكدير الشبو، كاستعاره  (3)يتضح لكـ منار الحؽ عما يشكبو(: لكـ عمكد الحؽ (2)حتى يتجمى)

. مف عمكد الصبح عند تجميو عف ظممة الميؿ
. لما معكـ مف الحؽ كالبصيرة: (كأنتـ األعمكف)
. بالتأييد كالنصر: (كاهلل معكـ)
كيـ أعمالكـ) . ينقصكـ أجكر أعمالكـ كثكابيا عمى جيادكـ: (كلف يىًترى



 

 

مف يقتحـ مكارد المكت، كينغمس في غمار الحرب مصمتان سيفو، فيقطُّ  (4)إف ىذا لكبلـ: كأقكؿ
دمان، كيقطر ميجان كما كانت خبلئؽ أمير  (6)األبطاؿ، كيعكد بو ينطؼ (5)الرقاب، ك يجدؿ
. المؤمنيف كشيمو

 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ في معنى األنصار (65)

لما انتيت أخبار السقيفة كأنباؤىا إلى أمير المؤمنيف بعد كفاة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو، : قالكا
: قاؿ عميو السبلـ

صمى ]أخبار ما كاف في أمر السقيفة طكيمة، كذلؾ أنو لما تكفي رسكؿ اهلل : (ما قالت األنصار؟)
كاختار اهلل جكاره، ترككا أىـ األشياء كىك غسؿ رسكؿ اهلل كجيازه كدفنو  (7 )[اهلل عميو كآلو كسمـ

كبكَّدركا إلى سقيفة بني ساعدة، كىي بالقرب مف المدينة لبلشتكار فيمف يقـك باألمر فجرل ىناؾ 
ٌمة الصحابة كأكابرىـ،  شجار طكيؿ، كا دَّدعاىا كؿ كاحد، كأمير المؤمنيف لـ يحضرىا كغيره مف جي

: األنصار في ذلؾ (8)فانتيت األنباء إلى أمير المؤمنيف بمقالة
 __________

. كما أثبتو( ب)أقصده، كفي (: أ)في  (1)
. ينجمي: في شرح النيج (2)
(. ب)عما سكاه، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
(. ب)الكبلـ مف يقحـ، كالصكاب كما أثبتو مف(: أ)في  (4)
(. ب)كيجٌذ، كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
. ينطؼ أم يسيؿ: كما أثبتو، كقكلو( ب)كينطؼ، كفي (: أ)في  (6)
(. ب)زيادة في  (7)
 .مقالة(: ب)في  (8)
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: يعنكف قريشان، فقاؿ(: (1)منَّدا أمير، كمنكـ أمير)
بأف يحسف إلى  (3)كصى (2)[صمى اهلل عميو كآلو كسمـ]ىبل احتججتـ عمييـ بأف رسكؿ اهلل )

. (!محسنيـ كييتجاكز عف مسيئيـ
مقالتيـ ىذه كدعكاىـ فيما ادعكه  (4)يبطمكا [أف]أراد بذلؾ : (كما في ىذا مف الحجة عمييـ؟: قالكا)

: كيقاؿ ليـ: مف أف اإلمامة كائنة فييـ
ألف مف كاف أميران فالكصية إليو في الخمؽ كليس (: فييـ لـ تكف الكصية بيـ (5)لك كانت اإلمارة)



 

 

. الكصية بو
سؤاؿ؛ أرل أمير المؤمنيف عكَّدؿ في إبطاؿ مقالتيـ عمى الكصية بيـ، كلـ يذكرليـ الخبر عف الرسكؿ 

كما احتج بو أبك بكر عمييـ كأبطؿ مقالتيـ بو، فأراه عدؿ عنو؟  (6) ((بأف األئمة مف قريش))
 __________

. منا أمير، كمنكـ أمير: قالت: قالكا: العبارة في شرح النيج (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
. أكصى(: ب)في  (3)
. كما أثبتو( ب)أراد ما لـ يطمبكا، كفي (: أ)في  (4)
. اإلمامة: في شرح النيج (5)
، مف 5/407أخرجو العبلمة أحمد بف يكسؼ زبارة في أنكار التماـ (( األئمة مف قريش))حديث  (6)

ذا استرحمكا رحمكا، فمف )): حديث لفظو ذا قسمكا أقسطكا، كا  األئمة مف قريش، ما إذا حكمكا عدلكا، كا 
: ، كعزاه إلى الجامع الكافي، كىك بمفظ((لـ يفعؿ ذلمؾ فعميو لعنة اهلل كالمبلئكة كالناس أجمعيف

مسند : ، كعزاه إلى مصادر كثيرة منيا4/202، في مكسكعة أطراؼ الحديث ((األئمة مف قريش))
، كمستدرؾ الحاكـ 8/143،144، 3/121، كسنف البييقي 4/345، 129، 3/183أحمد بف حنبؿ 

 .، كغيرىا4/76
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كجكابو؛ ىك أف ما ذكره أمير المؤمنيف أقطع لمجاجيـ كأحسـ لمادة شغبيـ، ألنيـ معترفكف بصحة 
الكصية لما ليـ فيو مف مزيد النفع كالشرؼ، كلعميـ ينكركف ما قالو أبك بكر مف الحديث أك يعترفكف 

إلزامان،  (1)بو، لكف يحتاجكف إلى صحتو كنقمو، فميذا كاف االحتجاج عمييـ بما يعترفكف بو ليككف
. كىك أفحـ لمخصـ كأقطع لممادة في الخصكمة

احتجت بأنيا شجرة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : قالت قريش؟ قالكا (3)فما: (2)[عميو السبلـ]ثـ قاؿ )
أراد أف مقالتيـ ىذه تمزميـ القكؿ بإمامتي كأني أحؽ : (احتجكا بالشجرة، كأضاعكا الثمرة: كآلو، فقاؿ
: بيا ألمريف

فإذا كانت غاية حجتيـ أنيـ مف شجرة رسكؿ اهلل الغير كليسكا مف الثمرة، كمف يككف : أما أكالن 
. جامعان لمشجرة كالثمرة فيك أحؽ المحالة بيا باضطرار العقكؿ عمى منياج استدالليـ

فالثمرة المحالة أطيب مف الشجرة كأعبل حاالن كأعظـ فضبلن، فإذا كانت اإلمامة مستحقة : كأما ثانيان 
. كاألعبل، فيذا ىك مراده بما أشار إليو مف كبلمو ىذا (4)باألدنى، كيؼ التككف مستحقة باألشرؼ

 __________



 

 

. ما أثبتو( ب)يككف، كفي (: أ)في  (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
. فماذا: في النيج (3)
 .فيكؼ التستحؽ باألشرؼ(: ب)في  (4)
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لما قمده مصر فممكت عميو كقتؿ رحمو  (1)كمف كبلـ لو عميو السبلـ في محمد بف أبي بكر (66)
 اهلل تعال ى

خاطرم، تكلية ىاشـ لما فيو  (3)كقد عزمت كتقكل في(: (2)كقد أردت تكلية مصر ىاشـ بف عتبة)
. مف مزيد الصبلحيو كالنيضة كالقكة

أراد أني لك عزمت عمى تكليتو إياىا، : (كلك كليتو إياىا لما خمىَّد ليـ العرصة كال أنيزىـ الفرصة)
فإنو كاف شديد األنفة، عظيـ السطكة كثير الييبة في أفئدتيـ، ككاف ال يترؾ ليـ فسيحة فيما يتعمؽ 

بأمر الديف مما يتعمؽ بإصبلح الدكلة كأمر السياسة، كال يجدكف لو فرصة فيغنمكىا عميو، لشدة 
. شكيمتو، فجعؿ ما ذكره كناية عما فصمناه في أمرىاشـ بف عتبة

 __________
 أمير مصر مف [ ى38-10]محمد بف أبي بكر الصديؽ عبد اهلل بف قحافة التيمي القرشي : ىك (1)

قبؿ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، كاف يدعى عابد قريش، كلد بيف المدينة كمكة في حجة أمير 
المؤمنيف، ككاف قد تزكج أمير المؤمنيف بأمو أسماء بنت عميس بعد كفاة أبيو، كشيد مع أمير 

المؤمنيف عميو السبلـ كقعتي الجمؿ كصفيف، كقتمو جيش معاكية كىك أمير مصر بقيادة عمرك بف 
انظر ). العاص، كأحرؽ في جمد حمار، كاشتد حزف أمير المؤمنيف عميو السبلـ عميو لما بمغو قتمو

(. 372معجـ رجاؿ االعتبار ص
 خطيب مف الفرساف، يمقب بالمرقاؿ، ، ى37ىاشـ بف عتبة بف أبي كقاص، المتكفى سنة : ىك (2)

كىك ابف أخي سعد بف أبي كقاص، كشيد القادسية مع عمو سعد، كأصيبت عينو يـك اليرمكؾ، ككاف 
. مع اإلماـ عمي عميو السبلـ في حركبو، كتكلى قيادة الرجالة في صفيف، كاستشيد في آخر أياميا

(. 8/66انظر األعبلـ )
 (.أ)في سقط مف : قكلو (3)
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أراد كليس ما ذكرتو في ىاشـ، فميس تقصيران في ىمة محمد بف أبي : (ببل ذـ لمحمد بف أبي بكر)
بكر، كال تعجيزان لحالو في ذلؾ، ككانت مصر مف أىـ األعماؿ كالكاليات عنده، كقد كاف كالىا 

(. 1)األشتر فمات في الطريؽ قبؿ كصكلو، ثـ كالىا محمد بف أبي بكرفا ستشيد فييا
. يحبني كأحبو(: حبيبان  (2)فمقد كاف لي)
. ، كىكذا الربيبة أيضان (3)ابف امرأة الرجؿ مف غيره: الربيب: (ككاف لي ربيبان )
 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ في ذـ أصحابو (67)
كمعاطفي، كأسَّديؿ لكـ  (4)المبلينة، كأرادكـ أليٍّيف لكـ عريكتي: المدارة لمناس ىي: (كـ أداريكـ)

. خبلئقي
انشداخ داخؿ سناـ : جمع بكر كىك الفتى مف اإلبؿ، كالعمدة ىك: البكار: (كما تدارل البكار العمدة)

. البعيرمف الرككب كظاىره سالـ، فإف البعير يشفؽ كيحاذر عف أف ينياليا بشيء
. المسرعة إلى الببلء؛ ألف كؿ كاحد منيا يدعك اآلخر إلى االنخراؽ: (كالثياب المتداعية)

 __________
انظر كالية محمد بف أبي بكر رضي اهلل عنو عمى مصر كأخبار مقتمو شرح نيج الببلغة البف  (1)

. 101-6/65أبي الحديد 
. إلي: في النيج (2)
أـ محمد بف أبي بكر أسماء بنت عميس، كانت تحت جعفر بف أبي طالب، ىاجرت معو إلى  (3)

الحبشة، فكلدت لو ىناؾ عبد اهلل بف جعفر الجكاد، ثـ قتؿ عنيا يـك مؤتة، فخمؼ عمييا أبك بكر 
الصديؽ فأكلدىا محمدان، ثـ مات عنيا، فخمؼ عمييا اإلماـ عمي بف أبي طالب، ككاف محمد ربيبو 
كخٌريجو، كجاريان عنده مجرل أكالده، رضع الكالء كالتشيع مذ زمف الصبا، فنشأ عميو، فمـ يكف يعرؼ 

محمد ابني مف صمب أبي : لو أبان غير عمي، كال يعتقد ألحد فضيمة غيره، حتى قاؿ عميعميو السبلـ
(. 6/53انظر شرح النيج البف أبي الحديد ). بكر
 .الطبيعة، كفبلف ليف العريكة أم سمس: العريكة (4)
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. خيطت مف جية كلفقت: (كمما حيصت مف جانب)
. مف جانب آخر ليكنيا كرثتيا، فحالي معكـ فيما أدعككـ إليو مشبو لما ذكرتو: (تيتكت مف آخر)
(. 1)أطؿ بالطاء كالظاء جميعان كما مضى في غيره: (كمما أطؿ عميكـ)
القطعة مف : مف أسفميا (3)اٍلمىٍنًسر بالنكف كالسيف منقكطة بثبلث(: أىؿ الشاـ (2)منسر مف مناسير)



 

 

. الخيؿ مف أصحاب معاكية
. رده كصار محتجبان بو: (أغمؽ كؿ رجؿ منكـ بابو)
بَّدة في جحرىا) إنو إذا رأل الماء : في الخبكت، يقاؿ (4)حيكاف يككف: الضب: (كانجحر انجحار الضَّد

ًفٍطرىةى المَّدًو الَّدًتي }: انجحر انجحار الضبة في جحرىا، مف باب االشتقاؽ، كقكلو تعالى: مات، كقكلو
مىٍييىا . كغيره [30:الرـك]{فىطىرى النَّداسى عى

بيع في كجارىا) مكضعيا كمكانيا، كأراد بما ذكره أف الجيكش مف أىؿ : الكجار بالجيـ ىك: (كالضَّد
. الشاـ إذا رأكىا فعمكا ما ذكره فشبلن عف القتؿ، كطيشان عف مبلبسة الحرب

فالمنتصر بو يككف كحده ال محالة لتفرقيـ عنو  (5)ألف مف حالو ىذه: (الذليؿ كاهلل مف نصرتمكه)
. فيك ذليؿ النفراده

الذم ليس : الذم ال فكؽ لو، كالناصؿ: األفكؽ مف النباؿ: (كمف رمى بكـ فقد رمى بأفكؽ ناصؿ)
. في أسفمو نصمو، كأراد قمة النفع بو؛ ألف ما ىذا حالو مف السياـ فبل نفع لمرامي بو

. كىي ساحات الدكر (7)جمع باحة: الباحات(: (6)إنكـ كاهلل لكثير في الباحات)
. جمع راية، كىك العمـ يككف في الحرب: الرايات: (قميؿ تحت الرايات)

 __________
. أطؿ بالطاء الميممة أم أشرؼ، كأظؿ بالظاء المعجمة أم دنا كقرب (1)
. مناسر: في النيج (2)
. ثبلث(: ب)في  (3)
. يؤكؿ(: ب)في  (4)
. مف ىذه حالو(: ب)في  (5)
. الساحات(: ب)في  (6)
 .جمع ساحة: الساحات(: ب)في  (7)
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ني لعالـ بما) . يجمع أغراضكـ كيقكَّدم دكاعيكـ إلى اتباعي(: يصمحكـ (1)كا 
كصرفو فيكـ عمى غير حمو كاال نقياد  (2)اعكجاجكـ مف أخذ الماؿ مف غير كجيو: (كيقيـ أكدكـ)

. ألىكائكـ كميا
أراد أني إف تابعت أغراضكـ خالفت الديف، ككاف (: بإفساد نفسي (3)كلكن ي كاهلل ال أرل صبلحكـ)

ىبلكيا . عميَّد ضرر ذلؾ، كلكـ غنمو في اتباعي لما كافقكـ، كفي ذلؾ فساد نفسي كا 
الذؿ كالخضكع، كأراد بالخدكد الكجكه؛ ألنيا : أم أذليا، مف الضراعة، كىي: (أضرع اهلل خدكدكـ)



 

 

. أعز ما يككف في اإلنساف، فإذا ذؿ فغيره بالذؿ أحؽ كأكلى
، كىك ضد االنتعاش: اإلتعاس ىك: (كأتعس جدكدكـ) . اإلىبلؾ، كأصمو الكبَّد
أراد أف كلكعيـ بالباطؿ أكثر مف كلكعيـ بالحؽ فؤلجؿ ىذا : (ال تعرفكف الحؽ كمعرفتكـ الباطؿ)

. عرفكا ذاؾ كأنكركا ىذا
بطالو أكثر مف إبطاليـ لمباطؿ : (!كال تبطمكف الباطؿ كإبطالكـ الحؽ) كأراد أيضان أف إماتتيـ لمحؽ كا 

. لكثرة تعمقيـ بالباطؿ، كنفكرىـ عف الحؽ
 
 كقاؿ عميو السبلـ في سحرة اليـك الذم ضرب فيو (68)

. الكقت قبؿ الفجر: السحر كالسحرة ىك
، كىك مف لطيؼ اال ستعارة كعجيبيا؛ ألف النـك إذا جاشت مراجمو ممؾ : (ممكتن ي عين ي) غمبني النـك

. فيو عبلمة النـك (4)اإلنساف كاستكلى عميو كأضافو إلى العيف ألنيا أكؿ ما يظير
. العركض: مف السنكح كىك(: (5)[صمى اهلل عميو كآلو كسمـ]فسنح لي رسكؿ اهلل )
. مف مكابدة الشدائد كمعاناة العظائـ: (يارسكؿ اهلل، ماذا لقيت مف أمتؾ؟: فقمت)
. االعكجاج في طرقيـ: (مف األكد)
. كىك شدة الخصكمة في مخاطبتيـ: (كالمدد)
. الستحقاقيـ لذلؾ: (((ادع عمييـ)): فقاؿ عميو السبلـ)

 __________
. لما(: أ)في  (1)
. حمو(: ب)في  (2)
. إصبلحكـ: في شرح النيج (3)
. ما تظير(: ب)في  (4)
 .زيادة في النيج (5)
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جكارؾ في اآلخرة كمرافقة أكليائؾ كالككف معيـ في دار (: خيران منيـ (1)المَّدييَّـد، أبدلن ي بيـ: فقمت)
. كرامتؾ

. ممف يككف كاليان عمييـ، اليراعي ليـ حقان، كال يعمٍّيميـ معالـ دينيـ(: (2)كأبدليـ بي شران من ي)
لقد استجاب اهلل منو ىذه الدعكة فنقمو إلى جكاره، كاختار لو ما عنده، كأبدليـ بو معاكية كيزيد : كأقكؿ

( 3)كزياد كالحجاج، كغيرىـ ممف ال يعرج عمى صبلحيـ، كمنيمؾ في الدنيا، كال يخطر ببالو خاطرة



 

 

. مف الديف كأحكالو
 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ في ذـ أىؿ العراؽ (69)
أما بعد، يا أىؿ العراؽ، فإنما أنتـ كالمرأة الحامؿ، حممت فمما أتمت أممصت كمات قيميا، كطاؿ )

أراد بالعراؽ أىؿ الككفة كالبصرة، فإنما مثمكـ، إما في قكلكـ بألسنتكـ مف نصرتي كمخالفتكـ : (تأيميا
ما في أمرم لكـ بالجياد لعدككـ كنككصكـ عمى أعقابكـ في ذلؾ، فكمو  في أفعالكـ بخذالني، كا 
َّـد عددىا أممصت أم أسقطت، كالممص : محتمؿ كما ترل، كمثؿ الحامؿ التي عمقت بكلد فمما ت

. مكثت زمانان طكيبلن ببل زكج: زكجيا، كطاؿ تأيميا: الزلؽ، كمات قيميا
. القرابة األبعدكف بعد مكتيا: (ككرثيا أبعدىا)
بغير خبرتي لكـ  (5[)إال]أراد ما جئت إليكـ (: (4)أما كاهلل ما أتيتكـ اختياران؛ كلكف جئت إليكـ شكقان )

نما جئت إليكـ شكقان إلى  كتجربتي إياكـ، فمف خبر أحكالكـ كجربيا لـ يطمع في نصرتكـ لو، كا 
عانتكـ عمى أمكرم كميا فانكشؼ الحاؿ عمى خبلؼ ذلؾ . نصرتكـ لي، كا 

. فيما يقكلو مف أخباره التي أخبرنا بيا(: يكذب (6)[عميٌّي ]: كلقد بمغن ي أنكـ تقكلكف)
 __________

. منيـ(: أ)في  (1)
. شران ليـ مني: في شرح النيج (2)
. خاطر(: ب)في  (3)
. سكقان : في شرح النيج (4)
(. أ)سقط مف  (5)
 .زيادة في شرح النيج (6)
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. استغراؽ في التعجب مف مقالتيـ ىذه: (!قاتمكـ اهلل)
. فيما أخبرت بو: (فعمى مف أكذب؟)
أتككف فريتي كما زعمتـ عمى اهلل؟ : (أعمى اهلل؟)
. كمف سبؽ إيمانو باهلل فميس مستحقان أف يككف كاذبان عميو: (فأنا أكؿ مف آمف بو)
. أك تككف فريتي عمى الرسكؿ: (أـ عمى نبيو؟)
. في نبكتو فيستحيؿ أف أكذب عميو: (فأنا أكؿ مف صدَّدقو)
. ردع كزجر ليـ عف ىذه الفرية، كتيكـ بيـ في ىذه المقالة: (كبل كاهلل)



 

 

. لساف صدؽ ككممة حؽ(: ليجة (1)كلكنيا)
. غابت أذىانكـ عف ضبطيا كمعرفة معناىا: (غبتـ عنيا)
بو مف  (3)ممف يختص بيا كيعرؼ قدرىا، كأراد بالميجة، إما ما يأمر(: مف أىميا (2)كلـ تككنكا)

ما ما كاف عىًيدى إليو الرسكؿ عميو  المصالح، كيذكره مف المكاعظ الشافية، كينيى عف المفاسد، كا 
. السبلـ في أمر إمامتو كتقريرىا، كتعريفو بما يؤكؿ إليو أمره في ذلؾ

أراد كيؿ ألمو، لكنو حذؼ ال كجره، كحذؼ ىمزة أـ، كفي حركة البلـ الباقية الضـ (: (4)كيؿ امٍّيو)
. عمى األصؿ؛ ألنو مرفكع، كالكسر عمى االتباع

 __________
. لكنيا، بدكف الكاك: في النيج (1)
. ما أثبتو( ب)يككنكا، كفي (: أ)في  (2)
. ما أمر(: أ)في  (3)
 .كمف شرح النيج( ب)كيممو، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
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كيمؾ : كممة عذاب، كتستعمؿ تارة مضافان، كليس فيو إال النصب عمى المصدرية، كقكلؾ: كالكيؿ
ما مرفكعان عمى االبتداء  (1)[كيبلن لؾ]: ككيمو ككيؿ زيد، كتارة مفردان، إما منصكبان كقكلؾ ككيبلن لو، كا 

ٍيؿه ًلكيؿٍّي أىفَّداؾو أىًثيـو }: كيؿ لو ككيؿ لزيد، قاؿ اهلل تعالى: كقكلؾ (: 2)، قاؿ كعب بف زىير[7:الجاثية]{كى
ٍيميمَّديىا خمةه لك أنَّديا صدقت  ( 3)مكعكديىا أك لك اف النصحى مقبكؿي .... كى

. أم مكيبلن، كانتصابو عمى التمييز: (كيبلن )
. يعني مف غير عكض ممف ابتاعو: (!بغير ثمف)
: فيو ركايتاف: (لك كاف لو كعاء)

. كعاء، أم لك كاف لمف يسمعو أذف تعيو كتككف قابمة لو: أحدىما
. كعَّدا جمع كاعو نحك جاىؿ كجيَّداؿ، أم لك كاف رجاؿ يقبمكنو كيقرُّ في صدكرىـ: كثانييما

لىتىٍعمىميفَّد نىبىأىهي بىٍعدى ًحيفو }) فيذه اآلية قد كقعت في ىذه الخطبة أحسف مكقع حتى صارت : [88:ص]({كى
، كأذكى رائحة مف المسؾ المختـك . إنسانان لمقمتيا، كطرازان لحمتيا، أبيى مف الكشي المرقـك

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
 شاعر عالي ، ى26كعب بف زىير بف أبي سممى المازني، أبك المضرب، المتكفى سنة : ىك (2)

الطبقة، مف أىؿ نجد ، لو ديكاف شعر مطبكع، اشتير في الجاىمية، كلما ظير اإلسبلـ ىجا 



 

 

النب يصمى اهلل عميو كآلو كسمـ، فيدر النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ دمو، فجاءه كعب مستأمنان كقد 
: أوسمـ، كأنشده الميتو المشيكرة
بانت سعاد فقمبي اليـك متبكؿ 

(. 5/226انظر األعبلـ )فعفا عنو النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كخمع عميو بردتو 
، كىك مف (ياكيحيا): ، في النياية(كيمميا): ، كقكلو ىنا2/72البيت أكرده ابف األثير في النياية  (3)

: ، كركاية البيت فييا4/154قصيدتو المشيكرة البلمية المذككرة في سيرة ابف ىشاـ 
 بكعدىا أك لك اف النصح مقبكؿ.... فياليا خمة لك أنيا صدقت 
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( 1[)صمى اهلل عميو كآلو]كمف خطبة لو عميو السبلـ عمَّدـ الناس فييا الصبلة عمى الرسكؿ  (70)
كىاألىٍرضى بىٍعدى ذىًلؾى }: البسط كالمدُّ، قاؿ اهلل تعالى: الدحك ىك: (المَّدييَّـد، داحي المدحكات)

اىىا . كأراد باسط األرضيف المبسكطات [30:النازعات]{دىحى
المرفكع، كالدعامة تمسؾ : كممسؾ السماكات المرفكعات؛ ألف المسمكؾ ىك: (كداعـ المسمككات)

. األشياء عف السقكط
. جبمو عمى الشيء إذا طبعو عميو، كمنو الجبمَّدة، كأراد كطابع القمكب: (كجابؿ القمكب)
جاعميا عمى فطرة أم خمقة تككف متمكنة معيا مف (3[ )ك(: ]شقييا كسعيدىا (2)عمى فطرتيا)

عمى ذلؾ، كىذا ظاىر في خمقة اإلنساف، فإف اهلل تعالى ركَّدبو  (4)تحصيؿ الشقاكة كالسعادة، كقادرة
. تركيبان يناؿ بو كؿ كاحد مف األمريف عمى قدر ما يشاء كيريد

الصبلة مف اهلل تعالى ىي الرحمة، كأراد اجعؿ أشرؼ ما يككف مف : (اجعؿ شرائؼ صمكاتؾ)
. رحمتؾ

. كأزيد ما يككف مف إحساناتؾ الفاضمة: (كنكامي بركاتؾ)
. الشاكر لنعمائؾ، كالمتحمؿ ألداء رساالتؾ: (عمى محمد عبدؾ كرسكلؾ)
اتىـى النَّدًبيٍّييفى }: مف نبكة األنبياء قبمو، لقكلو تعالى: (الخاتـ لما سبؽ) [. 40:األحزاب]{كىخى
إما لما اندرس مف الشرائع قبمو فإنيا كانت قد امحت آثارىا كاندرست أعبلميا، : (كالفاتح لما انغمؽ)

ما لما استعجـ . مف المشكبلت كاألسرار البديعة (5)كا 
. المظير: اإلظيار، كالمعمف ىك: اإلعبلف ىك: (كالمعمف)
. لمديف القيـ مف إثبات الصانع كتكحيده(: (6)لمحؽ)

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)



 

 

. فطراتيا: في شرح النيج (2)
(. ب)سقط مف  (3)
(. ب)كتارة، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. ما أثبتو( ب)انعجـ، كفي : انفجـ، كلعؿ الصكاب(: أ)في  (5)
 .الحؽ: في شرح النيج (6)
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. بالمعجزات الباىرة، كاألدلة القاىرة: (بالحؽ)
جمع جيشة، : المزيؿ، مف دفع الشيء إذا أزالو عف مكضعو، كجيشات(: جيشات األباطيؿ (1)دافع)

جمع لـ يسمع لو : كاشتقاقيا إما مف جاش البحر إذا زخر، أك مف جاش القدر إذا غمت، كاألباطيؿ
مفرد؛ كأنو جمع إلبطيؿ؛ لئف باطؿ ال يجمع عمى أباطيؿ، فميذا قدر مفرده، كأراد أنو مزيؿ بما جاء 

. بو مف الحؽ زكاخرالشبو كالتمكييات
. ككسره (2)ىيض ًقٍحؼ الرأس: الدمغ ىك: (كالدامغ)
. صاؿ الجمؿ إذا غمب كقير عف أف يممؾ رأسو: االستطالة، يقاؿ: جمع صكلة كىي: (صكالت)
نما يقٌدر لو كاحد كىك إضميؿ: (األضاليؿ) . جمع ال كاحد لو؛ ألف الضبللة ال تجمع عمى أضاليؿ، كا 
القكة، كاضطمع أم قكم، كالمعنى اجعؿ : الكاؼ متعمقة باجعؿ، كالضبلعة: (كما حمٍّيؿ فاضطمع)

مٍّيؿ مف أعباء النبكة، كقكم عمى حممو كقاـ بو . شرائؼ صمكاتؾ مشبية في تقريرىا كثبكتيا، لما حي
. ماضيان عزمو في إببلغ ما أمر بو: (قائمان بأمرؾ)
. العجمة، أم مستعجبلن في تحصيؿ األمكر المرضية لؾ: الكفاز: (مستكفزان في مرضاتؾ)
الجباف، كأراد أنو غير جباف عف تقدـ : نىكىؿى يىٍنكيؿي إذا خاؼ كجبف، كالناكؿ ىك: (غير ناكؿ عف قيديـو )

. فيما أمر بو كأجدَّد بإببلغو
. كىىىى أمره إذا ضعؼ، أم أف عزيمتو فيما ىَّـد بو مف أمر الديف ال تضعؼ: (كال كاهو في عزـو )
. حافظان لما أكحيتو إليو، غير مبدؿ كال مغيٍّير: (كاعيان لكحيؾ)
. لما عيدتو إليو عف الضياع كاإلىماؿ: (حافظان لعيدؾ)

 __________
. كالدافع: في شرح النيج (1)
 .ىك العظـ الذم فكؽ الدماغ: الكسر كالتفتيت، كًقٍحؼ الرأس: الييض (2)
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مضى لحاجتو إذا مر طالبان ليا عمى إببلغ ما أمر بو : مستمران، مف قكليـ: (ماضيان عمى نفاذ أمرؾ)
يصالو، كىذه األسماء كميا منصكبة عمى الحاؿ مف اسـ الرسكؿ . كا 

: ، كالقابس ىك(1)شعمة النار: إذا ظيرت ناره، كالقبس ىك: أكرل الزند: (حتى أكرل قبس القابس)
( 2)الفاعؿ لذلؾ، كاستعاره ىا ىنا لما أتى بو الرسكؿ عميو السبلـ مف الفكائد الدينية كاآلداب

. الحكمية
. أنارىا كأكضحيا: (كأضاء الطريؽ)
. ، كىك الذم يمشي عمى غير طريؽ(3)أم مف أجؿ الخابط: (لمخابط)
. أصابت ىدايتيا ببركتو: (كىديت بو القمكب)
. إلى ذلؾ غمرات الحركب كتجرع غصصيا (5)بعد أف خاضت(: (4)بعد خكضات الفتف)
( 7)أقاـ الحجة (6)ما ينصب لمعرفة الطريؽ، كأراد أنو: العمـ ىك: (كأقاـ مكضحات األعبلـ)

. المكضحة ألعبلـ اليداية كطرؽ النجاة
. كأقاـ األحكاـ النيرة مف عمـك الشريعة كأخبار النبكة: (كنيرات األحكاـ)
. األميف مف عذابؾ: (فيك أمينؾ)
المجعكؿ أمينان عمى خمقؾ مف جيتؾ فيما أرسمتو بو، كيحتمؿ أف يككف األميف كالمأمكف : (المأمكف)

. حبيبؾ المحبكب (8)أنا: بمعنى كاحد، مثؿ قكليـ
(. 10)إياه عف اإلىماؿ حتى يضعو حيث أمرتو (9)حافظ عممؾ الذم عممتو: (كخازف عممؾ)
. الذم خزنتو عندؾ حتى بمغتو إياه: (المخزكف)
مىى ىىؤيالىًء شىًييدنا}: إشارة إلى قكلو تعالى: (كشييدؾ يـك الديف) بعد شيادة  [41:النساء]{كىًجٍئنىا ًبؾى عى

. األنبياء عمى أمميـ
 __________

. ما أثبتو( ب)شعمة نار، كفي (: أ)في  (1)
. كاألدكات(: ب)في  (2)
. الخبط(: ب)في  (3)
. بعد خكضات الفتف كاآلثاـ: في النيج (4)
. خاض(: ب)في  (5)
. ما أثبتو( ب)بو، كفي(: أ)في  (6)
. الحجج(: ب)في  (7)
(. ب)أنا سقط مف : قكلو (8)



 

 

. كما أثبتو( ب)عممو، كفي (: أ)في  (9)
 .أمر بو(: ب)في  (10)
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ؽٍّي }: إشارة إلى قكلو تعالى: (كبعيثؾ بالحؽ) ٍمنىاؾى ًباٍلحى [. 119:البقرة]{ًإنَّدا أىٍرسى
كىفىى ًبالمَّدًو شىًييدان }: إشارة إلى قكلو تعالى: (كرسكلؾ إلىالخمؽ) سيكالن كى ٍمنىاؾى ًلمنَّداًس رى [. 79:النساء]{كىأىٍرسى
( 1) [المَّدييَّـد، افسح لو مفسحان في ظمؾ، كاجزه مضاعفات الخير مف فضمؾ]
اجعؿ منزلتو كمحمو أرفع المنازؿ كالمحاؿ عندؾ في الدنيا : (المَّدييَّـد، أعًؿ عمى بناء البانيف بناءه)

. كاآلخرة
النزكؿ كالحمكؿ، كأراد اجعؿ استقراره في الجنة : المنزؿ بفتح الميـ كالزام(: (2)كأكـر لديؾ منزلو)

(. 3)أكـر نزكلو
. أكمؿ لو ىداه الذم بعثتو بو بكثرة األتباع كاتساع عمـ شريعتو: (كأتمـ لو نكره)
. كاجعؿ لو عندؾ جزاءن مف أجؿ ابتعاثؾ لو عمى صفات محمكدة: (كاجزه مف ابتعاثؾ لو)
. فيما شيد بو عمى أمتو: (مقبكؿ الشيادة)
مىا يىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل}فيما قالو كنطؽ بو، : (مرضي المقالة) [. 3:النجـ]{كى
. صاحب لساف صدؽ، ال يزكغ في مقالتو: (ذا منطؽ عدؿ)
: ما يخطُّو اإلنساف مف األرض ليعمره، كالخيطة بالضـ ىي: الًخطة بالكسر(: فصؿ (4)كًخطة)

. أنو ذك أمر فصؿ ليس ىزالن  (6)، كىك المراد ىا ىنا؛ ألف غرضو(5)األمر كالقصة
. كافؽ بيننا كبينو: (المَّدييَّـد، اجمع بيننا كبينو)
. الذم ال أذية فيو كال تكدير لمذتو: (في برد العيش)

 __________
. صح أصؿ نيج: ، كقاؿ في آخرىا(ب)ما بيف المعككفيف زيادة في النيج كىي حاشية في  (1)
. منزلتو: في شرح النيج (2)
. نزكؿ(: ب)في  (3)
. كخطبة فصؿ: في شرح النيج (4)
. كالقضية، كىك تحريؼ، كأثبتو مف مختار الصحاح: في النسختيف (5)
 (.ب)الغرضو، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (6)
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. كمستقرالكرامة التي ال ظعكف عنيا لساكنيا(: النعمة (1)كقرارة)
. كغاية األماني المشتياة: (كمنى الشيكات)
. التي ييكاىا كؿ مخمكؽ: (كأىكاء المذات)
. التي ال تنغيص فييا: (كرخاء الدَّدعة)
. كغاية القرارالمطمئف: (كمنتيى الطمأنينة)
كنفائس اإلكراـ كعظائمو، كأراد بما ذكره نعيـ الجنة، فإنو جامع لما ذكره مف : (كتحؼ الكرامة)

. األكصاؼ كأبمغ (2)أمر
. المَّدييَّـد، أكرمنا بجكارؾ في دار الكرامة

 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ لمركاف بف الحكـ بالبصرة (71)

، "الحسف كالحسيف إلى أميرالمؤمنيف  (3)أخذ مركاف بف الحكـ أسيران يـك الجمؿ، فاستشفع فيو: قالكا
: يبايعؾ ياأمير المؤمنيف؟ فقاؿ: (4) [لو]فكمماه في ذلؾ فخبل سبيمو، فقاال 

أراد ليس ىذه البيعة بأكلى مف تمؾ، فإذا غدر في تمؾ فيك غادر (: يبايعن ي بعد قتؿ عثماف؟ (5)ألـ)
. في ىذه

. لقمة جدكاىا كعدـ الفائدة فييا(: في بيعتو (6)[لي]ال حاجة )
أراد أف الغالب في الييكد : إف الحكـ كالد مركاف كاف ييكديان باليمامة، كقيؿ: قيؿ: (إنَّديا كؼُّ ييكدية)

. ، فميذا شبيو بأكؼ الييكد، كىذا ىك األقرب في كبلمو(7)ىك الغدر
لغدر : أراد إف كفى مف جية فيك يغدر مف جية أخرل، كقكلو(: لغدر باستو (8)لك بايعن ي بكفو)

: باستو فيو كجياف
 __________

. كقرار: في شرح النيج كفي نسخة (1)
(. ب)أمر سقط مف : قكلو (2)
(. ب)فيو زيادة في : قكلو (3)
(. ب)زيادة في  (4)
. أك لـ: في النيج (5)
(. أ)سقط مف  (6)
-. خ-أعبلـ نيج الببلغة  (7)
 .بيده: في نسخة كفي شرح النيج (8)
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أف تككف الباء متعمقة بغدر كما ىك الظاىر، كعمى ىذا يككف معناه لك بايعني بكفو لغدر : أحدىما
. ما زاؿ عمى است الدىر مجنكنان  (1)فبلف: في دىره كمو، أخذان مف قكليـ

(: 2)قاؿ أبك نخيمة
كعقؿ يىٍحرل  (3)ذا حىمؽ ممرل.... ما زاؿ مٍذ كاف عمى اسًت الدىر 

باستو، كبلـ : لغدر، كقكلو: (4)أال تككف الباء متعمقة بغدر كيككف قد تـ الكبلـ مف قكلو: كثانييما
(: 5)مستأنؼ، كىي كممة شتـ لمعرب، قاؿ الحطيئة

( 6)كباست بني دكداف حاشا بني نىصر.... فباسًت بني قٍيًس كاستاه طٌي 
 __________

. 1/59، كالقكؿ ىك ألبي زيد األنصارم، انظر لساف العرب (ب)فبلف، سقط مف : قكلو (1)
أبك نخيمة، ىك اسمو، ككنيتو أبك الجنيد بف حزف بف زائدة بف لقيط الحمامي السعدم التميمي،  (2)

 شاعر راجز، كاف عاقان ألبيو فنفاه أبكه عف نفسو، فخرج إلى الشاـ، فكاف ، ى145المتكفى نحك سنة 
(. 8/15انظر األعبلـ )مف المقربيف لممكؾ بني أمية ثـ لبني العباس 

ذا حمؽ ينزل، كيحرل أم ينقص، كالبيت ىك مف بيتيف كردا في أساس الببلغة (: ب)في  (3)
: كىما (202:ص

ما زاؿ مجنكنان عمى است الدىر .... مف كاف اليدرم فإني أدرم 
ىبو إلخكانؾ يـك النحر .... ذا جسد ينمي كعقؿ يحرم 

، كبداية الشطر الثاني 1/59كبيت أبي نخيمة الذم أكرده المؤلؼ ىنا أكرده أيضان في لساف العرب 
ذا حمؽ ينمي : فيو
. بقكلو(: ب)في  (4)
، ، ى45جركؿ بف أكس بف مالؾ العبسي، أبك مميكة، المتكفى نحك سنة : ىك (5)  شاعر مخضـر

اء عنيفان، لـ يكد يسمـ مف لسانو أحد، ىجا أمو كأباه كنفسو انظر ). أدرؾ الجاىمية كاإلسبلـ، كاف ىجَّد
(. 2/118األعبلـ 

: ، بدكف نسبة إلى قائمو، كأكلو فيو202البيت كرد في أساس الببلغة ص (6)
 إلخ...فباست بني عبس
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. االست أيضان : السبة: (لغدر بسبتو): كفي نسخة أخرل
كانت خبلفتو عشرة أشير، كيحكى أنو قاؿ لخالد بف يزيد بف : (أما إف لو إمرةن كمعقة الكمب أنفو)

يا ابف رطبة االست، ككانت أـ خالد زكجة لو خمؼ عمييا بعد يزيد، فبمغيا ذلؾ، فيركل : (1)معاكية
نما قاؿ(2)أنيا قعدت عمى كجيو حتى قتمتو كمعقة الكمب أنفو إشارة إلى قرب مدتيا كتقاصر : ، كا 

. أطرافيا
عبد الممؾ، كعبد العزيز، : عنى باألكبش األربعة أعظـ أكالده كىـ: (كىك أبك األكبش األربعة)

( 3)كمحمد
 __________

ى عمى 90خالد بف يزيد بف معاكية بف أبي سفياف األمكم القرشي، أبك ىاشـ، المتكفى سنة : ىك (1)
(. 2/300األعبلـ)األصح، اشتغؿ بالكيمياء كالطب كالنجـك فأتقنيا، كألؼ فييا رسائؿ 

. 6/165الركاية بالتفصيؿ انظرىا في شرح ابف أبي الحديد  (2)
، كما فسره المؤلؼ ىنا (ب)كمحمد بف الحكـ، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتو مف (: ب)في  (3)

كىك أبك األكبش األربعة، فسره كذلؾ السيد عمي بف ناصر الحسيني مؤلؼ أعبلـ نيج الببلغة : لقكلو
كقاؿ ابف أبي الحديد _… _ .انتيى. كمحمد كالد مركاف الحمار: إال أنو قاؿ في ذكر الثالث- خ-

الكليد، كسميماف، كيزيد، كىشاـ، كلـ يؿ : أبك األكبش األربعة بنك عبد الممؾ: في الشرح ما لفظو
الخبلفة مف بني أمية كال مف غيرىـ أربعة أخكة إال ىؤالء، ككؿ الناس فسركا األكبش األربعة بمف 

عبد الممؾ، كعبد العزيز، كبشر، : ذكرناىـ، كعندم أنو يجكز أف يعني بو بني مركاف لصمبو كىـ
أما عبد الممؾ فكلي الخبلفة، كأما بشر فكلي العراؽ، كأما محمد فكلي الجزيرة، : كمحمد، إلى أف قاؿ

كأما عبد العزيز فكلي مصر، كلكؿ منيـ آثار مشيكرة، كىذا التفسير أكلى؛ ألف الكليد كأخكتو أبناء 
 (،148-6/147انظر شرح النيج ). أمية، كىؤالء بنكه لصمبو، انتيى
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. كالحكـ، فيؤالء ىـ أنفس أكالده، ككاف لو أحد عشر ذكران 
ككاف أكليـ عبد الممؾ بف مركاف، كآخرىـ مركاف بف (: أحمر (1)كستمقى األمة منو كمف كلده مكتان )

مدتيا مف لدف  (2)محمد بف مركاف، كعمى إثره انقضت الدكلة األمكية، ثـ بكيع لمسفاح بعده، ككاف
معاكية إلى مركاف بف محمد تسعيف سنة كتسعة أشير كخمسة أياـ، ككانت عدة خمفائيا أربعة عشر 

ىماؿ  رجبلن، جميعيـ كانكا عمى الظمـ كالفسؽ كالفجكر كاالنيماؾ في أنكاع المذات المحظكرة، كا 
. تمقى األمة منو مكتان أحمر، يشير إلى ذلؾ: الخمؽ، فميذا قالعميو السبلـ

 



 

 

 كمف كبلـ لو عميو السبلـ في بيعة عثماف (72)
مف الرسكؿ في حقي مف األخبار كلفضمي ]أراد الخبلفة لما كاف : (لقد عممتـ أني أحؽ بيامف غيرم)

. مف األدلة الدالة عمى ككنو أحؽ بيا كأكلى (3 )[كتقدمي كسابقتي كغير ذلؾ
. بيا (5)أمرىا كألبعدفَّد عف التمبس(: (4)كاهلل أليٍسمىمىفَّد )
أراد ميما كاف الحيؼ عميَّد فبل أبالي ميما كاف الديف مستقيمان، : (ميما سممت أمكر المسمميف)

. كأحكاـ الديف جارية عمى قانكنيا
. كتاب اهلل كسنة رسكلو (6)ظمـ كعدكاف في مخالفة: (كلـ يكف فييا جكر)
. كفي ىذا داللة عمى تظممو كتكجعو في نفسو: (إال عميَّد خاصة)
. بترؾ حقي ككظـ غيظي، كتحمؿ الغيظ كالصبر عميو: (التماسان ألجر ذلؾ كفضمو)

 __________
. يكمان : في النيج (1)
. ككانت(: ب)في  (2)
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (3)
. ألتسممف، كما أثبتو مف النيج كمف شرح النيج: في النسخ (4)
. كمف نسخة أخرل( ب)التمبيس، كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
 .إلخ...كمخالفة لكتاب اهلل(: ب)في  (6)
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نفس الشيء إذا عبل قدره، كأراد تنافستـ : (1)أم عبل قدره عندكـ، مف قكليـ: (كزىدان فيما تنافستمكه)
. فيو كلكنو حذؼ الحرؼ كعداه بنفسو

. يعني الذىب: (مف زخرفو)
بٍّيؾى ًلٍمميتَّدًقيفى }أراد الزينة : (كزبرجو) ٍنيىا كىاآلًخرىةي ًعٍندى رى يىاًة الدُّ [. 35:الزخرؼ]{كيؿُّ ذىًلؾى لىمَّدا مىتىاعي اٍلحى
 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ في مقتؿ عثماف (73)
قرفو إذانقصو كعابو، كأراد أكلـ يمنع بني أمية ما !(: عف قرفي (3)عمميا بي (2)أكلـ ينو أمية)

يعممكف مف حالي كخصالي التي انفردت بيا، كصفاتي التي تميزت بيا مف بيف الخبلئؽ عف نقصي 
. كعيبي

كؼَّد الجياؿ الذيف ال عمـ ليـ  (5)كزعو إذا كفَّدو، كأراد أما!(: كزع الجياؿ سابقت ي عف تيمت ي (4)أما)
في الديف في نصرتو كالجياد لمف خالفو، كقرابتي مف الرسكؿ عف أف يتيمكني  (6)كال دراية بسابقتي



 

 

!! بما اليميؽ بي فعمو مما زعمكه مف قتؿ عثماف، كأني راضو بو
ًطيئىةن أىٍك ًإٍثمنا ثيَّـد }: كلمذم زجرىـ اهلل بو مف قكلو: (كلما كعظيـ اهلل بو أبمغ مف لساني) مىٍف يىٍكًسٍب خى كى

ًبيننا ٍثمنا مي ( 7)، كغير ذلؾ مف اآليات الكعيدية أبمغ مما[112:النساء]{يىٍرـً ًبًو بىًريئنا فىقىًد اٍحتىمىؿى بيٍيتىاننا كىاً 
. أنطؽ بو

 __________
. مف قكلو(: ب)في  (1)
. بني أمية: في النيج (2)
(. أ)بي، سقط مف : قكلو (3)
. أكما: في شرح النيج (4)
(. ب)ما بدكف ىمزة االستفياـ، كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
. سابقتي(: ب)في  (6)
 .ما(: ب)في  (7)
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نما أنا خابر : (أنا حجيج المارقيف) أنا مخاصـ مف مرؽ مف الديف كالخكارج كمفحـ ليـ بالحجة، كا 
، إذا دريت بغكرىا (2)حججت شجتو بالميؿ: ليا بالفحص عف أحكاليـ، مف قكليـ (1)ألمكرىـ كسابر

. الخارج مف الديف، أخذان لو مف مركؽ السيـ إذا خرج مف الجانب اآلخر: لتعالجيا، كالمارؽ ىك
خصمو إذا نازعو كشاجره، كأراد أنا منازع الشاكيف في ديف اهلل، كأىؿ الريبة (: (3)كخصيـ المرتابيف)

. في الصدؽ
فمف كافقت صفتو صفة األبرار كالصالحيف فيك منيـ، كمف (: األمثاؿ (4)عمى كتاب اهلل تعرض)

كافقت صفتو صفة الفجار كأىؿ الشقاكة فيك منيـ، فيك الصادؽ الذم ال يكذب، كالميزاف الذم ال 
. يحيؼ

المجازاة إنما تككف بما في سراير القمكب كضمائرىا  (5)أراد أف: (كبما في الصدكر تجازل العباد)
دكف ظاىرىا، فربما كاف ظاىر عمؿ سكءان كىك عند اهلل زاكيان كعكسو، فالمجازاة عمى الحقيقة بما في 

. القمكب مف ذلؾ
 
 (6[)كمف خطبة لو عميو السبلـ (74)

 __________
التجربة كالفحص : سابر بالباء مف السبر كىك: ساتر، كلعؿ الصكاب كما أثبتو: في النسختيف (1)



 

 

. كاالمتحاف
المسبار، كحج العظـ يحجو حجان : حج الشجة يحجيا حجان إذا سبرىا بالميؿ ليعالجيا، كالحجاج (2)

(. 1/570انظر لساف العرب )حج الجرح سبره ليعرؼ غكره : قطعو مف الجرح كاستخرجو، كقيؿ
. كخصيـ الناكثيف كالمرتابيف: في النيج كشرح النيج (3)
. بعرض(: أ)في  (4)
(. ب)إف، زيادة في : قكلو (5)
 .كفي شرح النيج( ب)، كىك في (أ)ما بيف المعككفيف سقط مف  (6)
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: الرحمة مف اهلل تعالى في الدنيا بفعؿ األلطاؼ الخفية، كقكلو: (رحـ اهلل امرأ سمع حكمان فكعى)
ٍمنىاهي }: كفي اآلخرة ثكاب، كقكلو تعالى {كلكال رحمة ربي} ًتنىا (1)كىأىٍدخى كأراد  [75:األنبياء]{ًفي رىٍحمى

. ، كانتفع بيا في دينو(2)أعطي مكعظة فحفظيا قمبو 
. إلى ما يرشده في الديف كالدنيا فقرب لو كأصغى إلى داعيو(: فدنا (3)كدعي إلى رشد)
معقد اإلزار، كىك استعارة ىاىنا، ضرب بيده عمى معقد : الحجزة بالضـ ىي: (كأخذ بحجزة ىاد فنجا)

. إزار داعي الخير، فأنجاه عف الحيرة كالشبيات
. أم جعمو رقيبان عميو، أم شاىدان في السر كالعبلنية: (راقب ربو)
. كأشفؽ مف عقكبتو: (كخاؼ ذنبو)
. سبَّدؽ لنفسو عمبلن خالصان عف الرياء: (قدَّدـ خالصان )
. كفعؿ فعبلن يصمح أف يككف مقبكالن، كيصمح أف يككف مثابان عميو: (كعمؿ صالحان )
. طمب االكتساب لما يصمح اٌدخاره مف األعماؿ المرضية: (اكتسب مذخكران )
. جانب مف األفعاؿ السيئة ما يجب الحذر منو: (كاجتنب محذكران )
ما يرمى، كأراد أصاب غرضان أك رمى غرضان فأصابو برميو، كالمراد مف : الغرض: (رمى غرضان )

. المقصكد في أمره كمو (4)ىذا ىك إحراز
. أم أحرز ما يككف عكضان عف األعماؿ الصالحة كىك أجرىا كثكابيا: (كأحرز عكضان )
. أراد لـ يعرٍّيج عمى األماني كلـ يتكؿ عمييا؛ ألنيا دأب العجزة كأىؿ الكسؿ(: (5)ككذَّدب مناه)
. كىك استعارة، كأراد أنو ركب عمييا فينجك مف األىكاؿ كالشدائد: (جعؿ الصبر مطية نجاتو)
. ألف لكؿ شيءو عدة، كعدة المكت ىك التقكل هلل كالخكؼ منو: (كالتقكل عدة كفاتو)

 __________
. كأدخمناىـ في رحمتنا(: ب)في  (1)



 

 

. في قمبو(: ب)في  (2)
. رشاد: في شرح النيج (3)
. إلخ... كالمراد ىا ىنا إحراز(: ب)في  (4)
 .كابر ىكاه: قبمو في النيج (5)
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. أم سار الطريؽ الكاضحة، أخذان ليا مف غرة الفرس(: الغراء (1)ركب الطريؽ)
نما استقاـ عمى المنياج الكاضح(: المحجة البيضاء (2)كلـز) . أم لـ يسمؾ يمينان كشماالن، كا 
. عاجؿ المدة التي قدَّدرىا اهلل لو فاغتنميا كعمؿ فييا: (كبادر األجؿ)
. أياـ الميمة، كأراد جعميا زمانان الغتناـ األعماؿ الصالحة: مف الغنيمة، كالميؿ ىي: (كاغتنـ الميؿ)
د مف العمؿ) ٍيرى الزَّداًد }: جعمو لو زادان إلى اآلخرة، كىك تقكل اهلل تعالى، كما قالو: (كتزكَّد ديكا فىًإفَّد خى كَّد تىزى كى

[. 197:البقرة]{التَّدٍقكىل
 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ يخاطب بو بني أمية (75)
. أراد مف كاف في أيامو مف بني أمية، كمف يأتي بعده: (إف بن ي أمية)
الحمبة : أم يعطكنني مف الماؿ قميبلن قميبلن كفكاؽ الناقة، كىك(: تراث محمد تفكيقان  (3)ليفكقكنن ي)

في أخذه كصرفو في كجيو مف  (4)الكاحدة مف لبنيا، كأراد بتراث محمد ما كاف لرسكؿ اهلل الكالية
. جميع األمكاؿ كميا فيك إليو، كتأكيده بالمصدر مبالغة في فعميـ لذلؾ

. مدة أعيش فييا (6)بقيت لو(: (5)كاهلل لئف عشت)
ـٍ نىٍفضى الٌمٌحاـً ) نَّديي اب: (ألىٍنفيضى ( 7)أخرجيا مف أيدييـ كأسٌميا مف تحت معاطفيـ، كما يفعؿ القصَّد

. الذم يقطع المحـ
 __________

. الطريقة: في النيج (1)
، كما أثبتو مف (: أ)في  (2) . ، كمف نسخة أخرل(ب)كلزـك
. كمف شرح النيج( ب)يفكقكنني، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. الكال(: ب)في  (4)
(. ب)إلخ، ككذا في نسخة ذكره في ىامش ...كاهلل لئف بقيتي ليـ : في النيج (5)
. لي: ظ: بقكلو( أ)، كظنف فكقيا في (ب)لو، سقط مف  (6)
 .القطع، كمنو القصاب: القصب (7)
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اـً التَّدًربىة (1)في) ذىمىةه، التي قد كقعت في الترب كنفضت منو (: الًكذى في األكراش، الكاحدة منيا كى
جعؿ المكصكؼ صفة  (2)[ىك]كىك مف القمب، ك: (في التراب الكذمة): فتساقط منيا، كيركل

كالصفة مكصكفان، كىك مف بديع الببلغة كغريب الفصاحة كقد يجيء القمب في الفاعؿ كالمفعكؿ، 
. بمغت سكأتيـ ىيٍجر: كما قاؿ

 
 (3[)كمف كممات كاف عميو السبلـ يدعك بيا ](76)
أراد أف اهلل تعالى محيط بجميع الصغائر كالكبائر كالسر : (المَّدييَّـد، اغفر لي ما أنت أعمـ بو من ي)

ليككف عامان شامبلن، كىذا  (4) [بو]كالعبلنية بحيث ال تخفى عميو خافية، فسألو غفراف ما ىك عالـ 
. مبالغة في الدعاء كتضرع

. في الذنب جيبلن فيما يتكجو مف حقؾ كغركران مف النفس: (فإف عدت)
. إحسانان مف عندؾ، كتفضبلن مف جكدؾ: (فعد لي بالمغفرة)
كأل إذا كعد، كأراد طمب المغفرة لما كعده مف اإلقبلع عنو، : (المَّدييَّـد، اغفر لي ما كأيت مف نفسي)

. كالتكبة منو
. أراد أني قد خالفت فيما كعدت، كعدت إليو مرة ثانية فاغفر لي: (كلـ تجد لو كفاء عندم)
. مف فعؿ الطاعات كأنكاع القرب كالعبادات: (المَّدييَّـد، اغفر لي ما تقربت بو إليؾ)
ما  (6)أك في بغضو (5)إما بالشيكة كالغفمة فيو: (ثـ خالفو قمب ي) عف أف يككف مفعكالن لكجيؾ، كا 

. بالقصكر عما تستحقو مف التعظيـ كالجبلؿ المذيف يجباف عمى مف كاف مكصكفان بالعبكدية
 __________

. في، سقط مف النيج (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. ما بيف المعقكفيف سقط مف النسختيف، كىك زيادة مف شرح النيج (3)
(. أ)سقط مف  (4)
(. أ)فيو سقط مف : قكلو (5)
 (.أ)عف، سقط مف : نقصو، كقكلو(: ب)في  (6)
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اظ بالفتح ىك: األلحاظ: (المَّدييَّـد، اغفر لي رمزات األلحاظ) النظر بمؤخر العيف، : جمع لحظ كلىحى
(: 1)اإلشارة بالشفتيف كالحاجب، كأراد اغفر ما ال يطمع عميو لدقتو إال أنت، كقكلو تعالى: كالرمز ىك

ديكري } مىا تيٍخًفي الصُّ اًئنىةى األىٍعييًف كى [. 19:غافر]{يىٍعمىـي خى
. كما يسقط مف ردمء القكؿ كخطأه كزهلل: (كسقطات األلفاظ)
. كما يشتييو الجناف كىك القمب مما يككف مخالفان ألمرؾ: (كشيكات الجناف)
الزلة، كىفكات المساف زالتو في منطقو، المَّدييَّـد، استجب لو دعاءه كأدخمنا : اليفكة: (كىفكات المساف)
. برحمتؾ (2)[فيو]
 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ لبعض أصحابو لما عـز عمى المسير إل ى الخكارج، (77)

يا أمير المؤمنيف، إف سرت في ىذا الكقت خشيت أف ال تظفر بمرادؾ مف طريؽ عمـ : (3)فقاؿ لو
، فقاؿ عميو السبلـ : النجـك

. عمييا كترشد إلى طريقيا (4)تدؿ: (أتزعـ أنؾ تيدم إلى الساعة)
(. 5)جنٍّيب المكركه كصرؼ عنو ما يسكؤه: (الت ي مف سار فييا صرؼ عنو السكء)
. كتحذر الكقت(: (6)كتخكٍّيؼ الساعة)
. أم أحاط بو ما يضره مف المكركه(: حاؽ بو الضر (7)الذم مف سار فيو)
. اإلشارة إلى ما سبؽ مف القكؿ في إسناد النفع كالضر إلى النجـك(: (8)فمف صدقؾ في ىذا)
ألف القرآف داؿ بصرائحو كنصكصو عمى أف كؿ ما نزؿ مف السماء مف نفع : (فقد كٌذب القرآف)

. كضر فيك مف جية اهلل تعالى كقضائو كتقديره كببلئو، فخبلؼ ذلؾ يككف تكذيبان كردان 
 __________

(. ب)تعالى سقط مف : قكلو (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. لو، زيادة في النيج (3)
. يدؿ(: أ)في  (4)
. ماسكاه(: ب)في  (5)
. كتخكؼ مف الساعة: في شرح النيج (6)
. فييا: في شرح النيج كفي نسخة (7)
 .بيذا: في شرح النيج، كفي نسخة (8)
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ألف ىذه األمكر كميا مف النفع (: عف اال ستعانة باهلل في نيؿ المحبكب، كدفع المكركه (1)كاستغناء)
، كالعقكؿ كاألفبلؾ السماكية، كحصكليا مف جيتيا عمى  كالضر إذا كانت مضافة إلى تأثير النجـك

. جية اإليجاب فبل حاجة بنا إلى االستعانة باهلل تعالى في ذلؾ كال إلى طمب األلطاؼ مف جيتو
. فيما زعمتو مف تأثير ىذه النجـك: (كينبغي في قكلؾ ىذا)
. بالذم أمرتو، كقمت لو بو: (لمعامؿ بأمرؾ)
. أف يعطيؾ جميع المحامد مف العبادة كالشكر: (أف يكليؾ الحمد دكف ربو)
فكجب لو ذلؾ (: (3)ىديتو إلى الساعة الت ي ناؿ فييا النفع كأمف مف الضر (2)ألنؾ زعمت أنؾ)

. جزاء عمى ما فعمو معؾ مف اإلحساف بداللتو لؾ عمى اكتساب النفع، كدفع الضرر
تحذيران عف ذلؾ لما فيو مف الضرر عمى األدياف اإلليية، : (أييا الناس، إياكـ كتعمُّـ عمـ النجـك)

(. 5)كأىؿ النجـك (4)كيدخؿ شكان في التكحيد بإثبات إلو آخر مدبر معبكد، كما ىك مذىب الصابئة
 __________

. كاستغنى: كفي شرح النيج(: ب)في  (1)
. ألنؾ بزعمؾ أنت ىديتو: في نسخة كفي شرح النيج (2)
. كأمف الضر: الضرر، كفي شرح النيج(: ب)في  (3)
بؿ فرقة مستقمة : مف النصارل، كقيؿ: اسـ فرقة مف الفرؽ الكفرية، مخصكصة قيؿ: الصابئة (4)

كف بالصانع كقدمو، كيزعمكف أف الفمؾ حي سميع بصير كككاكبو مبلئكة  كىك األصح، كىـ مقرُّ
(. 75،76، 18المنية كاألمؿ في شرح الممؿ كالنحؿ ص )كعبدكىا، إلى غير ذلؾ 

أىؿ النجـك ىـ المنجمية، فرقة مف الفرؽ الكفرية، ينسبكف إلى النجـك كىي الككاكب، كيزعمكف  (5)
إف حركة الفمؾ إلى المغرب كالككاكب إلى المشرؽ، كيزعمكف أف : قدـ الفمؾ كال صانع لو، كيقكلكف

، 19-18انظر المنية كاألمؿ ص)الككاكب تنفع كتضر كتعطي كتمنع، كغير ذلؾ مف األقاكيؿ 
 (.78-76ص
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فإف ما ىذا حالو فبل بأس بمعرفة أحكالو، ككيفية جريو لمافي : (إال ما ييٍيتدل بو في بر أك بحر)
كـى ًلتىٍيتىديكا ًبيىا ًفي ظيميمىاًت اٍلبىرٍّي }: ذلؾ مف المنفعة باالىتداء، كما قاؿ تعالى ـي النُّجي عىؿى لىكي كىىيكى الَّدًذم جى

[. 97:األنعاـ]{كىاٍلبىٍحرً 
كىي تعاطي عمـ الغيب الذم ال يعممو إال اهلل، كسبب ذلؾ ىك أف اهلل عز : (فإنيا تدعك إلى الكيانة)

سمطانو إذا أراد نفاذ أمر مف أقضيتو، أكحاه إلى سماء الدنيا فتسترقو الشياطيف، كيأتكف بو إلى 
الكياف فيكذبكف عميو أضعافو، فمما نزؿ القرآف، كحرست السماء بالشيب ارتفعت الكيانة كبطمت بعد 



 

 

. النبكة
، كالكاىف ىك: (المنجـ كالكاىف) الذم يدعي : ألف المنجـ يدعي إضافة ىذه اآلثار كميا إلى النجـك

. ، ككبلىما كاذب فيما يقكلو(1)تعاطي عمـك الغيكب
. ألف الساحر يدعي أنو يخمؽ، فيك في كذبو مثؿ كذب الكاىف: (كالكاىف كالساحر)
كأراد أنو كافر إذا كاف يزعـ أنو يخمؽ مثؿ خمؽ اهلل تعالى، فيك كفر كردة : (كالساحر كالكافر)

ف . اعترؼ بأف ما جاء بو مخرقة ككذب فبل كفر ىناؾ (2)كا 
لكفره خالدان فييا مخمدان ببل خبلؼ بيف األمة، إال شذكذان ذىبكا إلى خبلؼ ذلؾ، : (كالكافر في النار)

. كىك قكؿ مردكد، فبل حاجة إلى إبطالو
اغزكا كسافركا أم كقت شئتـ، مف غير تعريج عمى أقكاؿ أىؿ التنجيـ، : (سيركا عمى اسـ اهلل كعكنو)

. كاذكركا اسـ اهلل عند خركجكـ، كاطمبكا منو المعكنة في أسفاركـ
: أف القكؿ بالنجـك يككف عمى كجييف: كاعمـ

كما  (3)بأنيا أحياء ناطقة، كتضاؼ ىذه اآلثار إلييا، كأنيا معبكدة خالقة رازقة: أف يقاؿ: أحدىما
. ىك مذىب الصابئة كغيرىـ، كىذا كفر ال محالة

 __________
. الغيب(: ب)في  (1)
ذا(: ب)في  (2) . كا 
 .رزَّداقة(: ب)في  (3)
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أف تككف ىذه اآلثار مضافة إلى اهلل تعالى، كأنيا مسخرة مدَّدبرة لما يريد اهلل فييا مف : كثانييما
المصالح، كأنو تعالى أجرل العادة بأنو ال يفعؿ بعض األفعاؿ إال عند طمكعيا كغركبيا، فيذا ال 

. بأس بو، كال يطرؽ خمبلن في اعتقاد التكحيد
 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ في ذـ النساء بعد حرب الجمؿ (78)
اعمـ أف ىذا الكبلـ يشير بو إلى عائشة، كالسبب (: ، إف النساء نكاقص اإليماف(1)معاشر المسمميف)

اجتمعكا  (2)في خركجيا إلى البصرة محاربة ألمير المؤمنيف ىك أف طمحة كالزبير كيعمى بف منية
كيؼ لنا بأف : الرأم، كقالكا (3)في مكة كعائشة كاقفة بيا، فتبلكمكا عمى قتؿ عثماف، كضربكا لسياـ

أنت قتمت عثماف لطعنيا عميو كعيبيا إياه،ك ذكركا ليا : (4)تككف معنا أـ المؤمنيف فأتكىا، كقالكا ليا
أنو ال تكبة ليا إال بالمسير معيـ حتى تقتؿ قتمة عثماف كيرد األمر إلى أىمو، فسارت معيـ ليذه 



 

 

الشبية مف غير أف تككف عمى بينة مف أمرىا كبصيرة مف حاليا، كليذا لما نبح عمييا كبلب 
( 6)ىمت بالرجكع حتى شيدكا ليا بالزكر (5)الحكأب

 __________
. معاشر الناس: في شرح النيج (1)
يعمى بف أمية بف أبي عبيد التميمي الحنظمي، : ىي أمو، كفي األعبلـ: ىك يعمى بف منية، كقيؿ (2)

 صحابي مف سكاف مكة، ككاف حميفان لقريش، أسمـ بعد الفتح، كشيد الطائؼ ، ى37المتكفى سنة 
كحنيف كتبكؾ مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، كاستعممو أبكبكر كعمر كعثماف، كلما قتؿ 
عثماف كاف يعمى مع الزبير كعائشة يـك الجمؿ، ثـ صار مف أصحاب أمير المؤمنيف عمي عميو 

(. 8/204، كاألعبلـ 498انظر معجـ رجاؿ االعتبار ) . ى37السبلـ كقتؿ معو بصفيف سنة 
. سياـ(: ب)في  (3)
(. ب)ليا سقط مف : قكلو (4)
(. 1/544انظر لساف العرب . )مكضع قريب مف البصرة: الحكأب (5)
 .6/225، كشرح النيج البف أبي الحديد 80-20/2/79المغني  (6)
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، كال شؾ في فسقيا، كىبلكيا عند خركجيا (2)في اإلسبلـ بالزكر (1)إنَّديا أكؿ شيادة: ، كيقاؿ
لبغييا عميو، لكال أف اهلل تداركيا برحمة منو بالتكبة  (3)لحرب أمير المؤمنيف ببل خبلؼ بيف األمة

: لغيرىا، كاالنقياد لو، كليذا قاؿ أمير المؤمنيف (4)عف ذلؾ، كسبب ذلؾ مطاكعتيا
عائشة، كىي أطكع الناس، كالزبير مع شجاعتو، كطمحة : امتحنت بأربعة لـ يمتحف بيا قبمي أحد)

(. 5)(مع سخائو، كيعمى بف منية مع كثرة مالو
. محتكمان ألمره(7)حالو كيؼ يككف زعيمان لغيره، ك (6)كمف ىذا: (نكاقص الحظكظ، نكاقص العقكؿ)

: ثـ فسر عميو السبلـ ما ذكره مف ىذه الخصاؿ فقاؿ
كمف نقص إيمانو نقص قدره عند : (أما نقصاف إيمانيف فقعكدىف عف الصبلة كالصـك أياـ حيضيف)

. اهلل تعالى
ألف العقؿ إذا كاف (: الرجؿ الكاحد (9)عقكليف؛ فشيادة االمرأتيف منيفَّد بشيادة (8) [كأما نقصاف])

باألخرل إشارة إلى  (10)كافران فصاحبو شديد التحفظ عمى ثقة في األمر مف الزلؿ، فعضد إحداىما
. ذلؾ
: إشارة إلى قكلو تعالى(: مف مكاريث الرجاؿ (11)كأما نقصاف حظكظيفَّد فمكاريثيفَّد عمى النصؼ)
ٌظ األينثىيىٍيفً } . كىذا حيث يككف تعصيب الرجاؿ ليف [176:النساء]{فىًممذَّدكىًر ًمٍثؿي حى



 

 

 __________
. شيدت: مكتكب فكقيا( ب)في  (1)
. 20/2/80المغني  (2)
. بيف األئمة(: أ)في  (3)
(. ب)مطاكعة، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. 20/2/80المغني  (5)
. ىذه(: ب)في  (6)
(. ب)الكاك سقط مف  (7)
(. ب)، كىك في النيج كفي(أ)سقط مف  (8)
. كشيادة: في نسخة كشرح النيج (9)
. فعضد إحداىما: إلخ، كفي نسخة أخرل...فقصد إلحداىما باألخرل(: ب)في  (10)
 .األنصاؼ: في شرح النيج كفي النيج (11)
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؛ ألنو إذا انضَّـد إلى ىذه الخصاؿ قمة الديف ازداد الضرر : (فاتقكا شرار النساء) المكاتي ال ديف ليفَّد
. ككثر ال محالة

الغي كالجيؿ إذا كاف فييفَّد طباعان  (1)المكاتي فييفَّد الصبلح ألف: (كككنكا مف خيارىفَّد عمى حذر)
. فإنو ال يؤمف شر ىذه الخصاؿ

أراد أنيف إذا منعف عما يككف معركفان متكاطئان عميو بيف الخمؽ كاف : (كال تطيعكىف في المعركؼ)
. صكابان حسنان 

ألف مف ميًنعى مف األمكر المباحة، كلـ يؤذف لو في فعميا عمـ ال (: في المنكر (2)حتى ال يمغف)
ُـّ بو مف األمكرالقبيحة المنكرة، كناىيؾ باسترذاليفَّد أف اهلل تعالى نقصيفَّد  محالة أنو ال يطاع فيما يىًي

. في ىذه األمكر مع ما ينضاؼ إلى ذلؾ مف المنع مف القضاء كاإلمامة
 
 (3[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ ](79)
أراد أف غاية الزىد كنياية أمره ىك تقصير األمؿ، ألف مف قصر : (أييا الناس، الزىادة قصر األمؿ)

. أممو زكا عممو
. أراد أنو ال يستحؽ الشكر إال ألجؿ النعمة: (كالشكر عند النعـ)
، فإف ىك امتنع  (4)أم أنو ال يظير الكرع الصحيح إال عند مكافقة: (كالكرع عند المحاـر) المحاـر



 

 

ف ىك كاقعيا كاف الكرع باطبلن  (5)[عند] . عركضيا كاف الكرع متحققان، كا 
عزب عنو حكمو إذا بىعيدى، كأراد إف بىعيدى ذلؾ كاإلشارة إلى ما تقدـ مف الكرع : (فإف عزب ذلؾ عنكـ)

. كالشكر
 __________

. كمف نسخة أخرل( ب)ال لغي، كىك خطأ، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. ال يطعمف: كفي شرح النيج كفي نسخة أخرل( ب)في  (2)
. كفي شرح النيج( ب)زيادة في  (3)
. مكاقفة: في نسخة أخرل (4)
 (.أ)سقط مف  (5)
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الًحماـ بالكسر في الفاء ىك قدر المكت، كأراد إف بىعيدى عميكـ الكفاء (: صبركـ (1)فبل يغمب الًحماـ)
الكاجبات عميكـ، بؿ يأتيكـ  (2)بما ذكره مف ىذه األمكر فبل يردف المكت عميكـ كأنتـ مخمُّكف بيذه

. كأنتـ صابركف عمى تأديتيا كغير ميًخميف بيا
نما أضاؼ الشكر إلييـ لما ليـ بو مف : (كال تنسكا عند النعـ شكركـ) ما يجب عميكـ مف شكرىا، كا 

. الشكر الذم يككف الئقان بكـ كتككنكف أحؽ بو: مزيد اال ختصاص، كأنو قاؿ
ليو إذا صار ذا عذر، كمنو المثؿ: (فقد أعذر اهلل إليكـ) : أعذرمف أنذر، قاؿ زىير: أعذرا 

نا أك سىنيٍعذىري .... عمى ًرٍسًمكـٍ إنَّدا سىنيٍعًدم كراءكـ  ( 3)فتمنعيكـ أٍرماحي
. بأعبلـ بينة كاضحة ال لبس فييا: (بحجج مسفرة ظاىرة)
. ككتب عمى ألسنة الرسؿ قاطعة لمعاذيركـ، مك ضحة لمحجة عميكـ: (ككيتيب بارزة العذر كاضحة)
. تعب كشدة كمكايدة الشركر(: دار أكليا عناء (4)فالدنيا)
زكاؿ كتغير، إما باإلعداـ عمى رأم أكثر المتكمميف في أف اهلل يعدـ العالـ كيعيده إلى : (كآخرىا فناء)

ليو تشير ظكاىر الشريعة  ما بالتغيير لنظامو كما ىك المختار عندنا، كا  حالتو األكلى في العدـ، كا 
. كنصكصيا، كقد ذكرنا ما نختاره في الكتب العقمية

ـى أنفقو؟: (في حبلليا حساب) ًفٍي . مف أيف اكتسبو؟ كى
. خمكد في النار في عقاب دائـ: (كفي حراميا عقاب)
. بمذاتيا كزخارفيا، ككانت سببان لفتنتو بإعراضو عف اآلخرة: (مف استغنى فييا فتف)

 __________
. الحراـ: في شرح النيج (1)



 

 

. ىذه(: أ)في  (2)
. 2/718لساف العرب  (3)
ما أصؼ مف دار، أكليا عناء : كمف كبلـ لو عميو السبلـ في صفة الدنيا: في شرح النيج (4)

 .إلخ...
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. لشدائد الفقركعظائمو (2)لما يرل مف تنعـ أىميا بيا، كمكابدتو(: حزف (1)كمف افتقر إلييا)
. ، كلـ يدرؾ ليا غاية(3)كمف جرل معيا في حبيا كطمب لذاتيا سبقتو: (كمف ساعاىا فاتتو)
. تأخر عف طمبيا، كصار مصاحبان ليا بالرفؽ كفاه اليسير منيا(: عنيا كاتتو (4)كمف قعد)
، كينظر إلى مصارع مف رغب فييا أرتو (5)جعميا لو عبرة يتعظ بيا: (كمف أبصر بيا بصَّدرتو)

. العجائب مف ذلؾ
. بالرغبة إلييا كاالطمئناف: (كمف أبصر إلييا)
. عف إبصار المكاعظ كاال نتفاع بيا: (أعمتو)
 
نما سميت الغراء أخذاى ليا مف غرة الفرس؛ [ الغراء]كمف خطبة لو عميو السبلـ عجيبة تسمى  (80) كا 

 لما فييا مف المكاعظ الدينية الظاىرة، كالحكـ البينة
القكة، كأراد بالعمك ىا ىنا القير كالغمبة، كأراد أنو قير : الحكؿ ىك: (الحمد هلل الذم عبل بحكلو)

. بقكتو
المف، كأراد أنو قريب مف الخمؽ بما أناليـ مف طكلو، : القرب، كالطكؿ ىك: الدنك ىك: (كدنا بطكلو)

. كنعمتو عمييـ، كلطفو بيـ، كرحمتو إياىـ
. العطاء مف غير استحقاؽ: منحو إذا أعطاه، كالغنيمة كالفضؿ ىك: (مانح كؿ غنيمة كفضؿ)
الرافع، كأراد أنو الرافع لكؿ بمكل كشدةمف شدائد الدنيا : الكاشؼ ىك: (ككاشؼ كؿ عظيمة كأزؿ)

. الشدة: كأىكاليا، كاألزؿ ىك
: جمع عاطفة، كفييا كجياف: العكاطؼ: (أحمده عمى عكاطؼ كرمو)

عطفت أم ممت؛ ألف نعـ اهلل مائمة إلى : أف يجعؿ اشتقاقيا مف العطؼ كىك الميؿ، يقاؿ: أحدىما
. الخمؽ

 __________
. فييا: في النيج (1)
(. ب)كمكايدتو، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)



 

 

. ، كمف نسخة أخرل(ب)تشقيو، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. كمف نسخة أخرل كمف شرح النيج( ب)بعد، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
 (.ب)بيا سقط مف : قكلو (5)
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أف يككف اشتقاقيا مف عطؼ إذا أشفؽ عميو، كتككف العاطفة ىا ىنا مصدر كالعافية : كثانييما
. كالكاذبة

ـٍ ًنعىمىوي ظىاًىرىةن }: الكاممة، كمنو قكلو تعالى: السابغة ىي: (كسكابغ نعمو) مىٍيكي كىأىٍسبىغى عى
بىاًطنىةن  . أم أكمميا [20:لقماف]{كى

. لككنو أكالن ببل بداية، كباديان أم ظاىران ال لبس في إثباتو: (كأكمف بو أكالن باديان )
. منو اليداية لككنو قريبان بالرحمة فاعبلن لميداية لمف أرادىا (1)أطمب: (كأستيديو قريبان ىاديان )
. كأطمب منو اإلعانة؛ لككنو قاىران لمف عصاه، قادران عمى فعؿ اإلعانة: (كأستعينو قاىران قادران )
. أكؿ أمرم إليو؛ لككنو كافيان لمف استند إليو ناصران لمف استعاف بو: (كأتككؿ عميو كافيان ناصران )
نفذ : أم إلخبلصو عما يقطعو، أخذان مف قكليـ: (كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو؛ أرسمو إلنفاذ أمره)

أراد أنو (2)نفذ السيـ عف الرمية إذا خمص عنيا، ك: السيـ إذا خمص عف القكس، كمنو قكليـ
. خالص فيما أمر بو مف الطاعات

نياء عذره) يصالو(3)أنييت الشيء إذا بمغتو: (كا  (. 4)، كأراد إببلغ ما أعذربو إلييـ كا 
ما : (كتقديـ نذره) كأف يككف إنذاره سابقان إلييـ، كالنذر كالعذر إما مصدراف بمعنى اإلعذار كاإلنذار، كا 

. جمع عذير كنذير
. بخكفو كمراقبتو في السر كالعبلنية: (أكصيكـ عباد اهلل بتقكل اهلل)
لتتعظكا بيا كتككف زاجرة لكـ عف الكقكع في المكاره، كحاثة لكـ عمى : (الذم ضرب لكـ األمثاؿ)

. اإلتياف بمراداتو
. جعميا منتيى لمبثكـ في الدنيا، كمتنفسان لفعؿ األعماؿ الصالحة: (ككٌقت لكـ اآلجاؿ)

 __________
. كاطمب(: ب)في  (1)
(. ب)الكاك زيادة في  (2)
. إذا أبمغتو: في نسخة أخرل (3)
يصالو كما أثبتو: كفي نسخة( ب)كاتصاليـ، كفي (: أ ) في  (4)  .كا 
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. مف المباس تمبسكنو (1)كأنعـ عميكـ مف الفاخر: (كألبسكـ الرياش)
. الرخاء كالسعة في العيش: الرفغ كالرفاغة بالغيف المعجمة ىي: (كأرفغ لكـ المعاش)
الحصر، محيطان بأعمالكـ صغيرىا ككبيرىا، : أراد كجعؿ اإلحصاء كىك(: بكـ اإلحصاء (2)فأحاط)

كىًبي رو ميٍستىطىره }: كما قاؿ تعالى ًغي رو كى كيؿُّ صى [. 53:القمر]{كى
. أرصدت لو كذا إذا أعددتو لو: أعد لكـ الجزاء عمى األعماؿ كميا، مف قكليـ: (كأرصد لكـ الجزاء)
ـٍ }: ، قاؿ تعالى(4)بو (3)آثرتو بكذا إذا جعمتو مستبدان : (كآثركـ بالنعـ السكابغ) مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري كى

ةه  اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي . مف جيتو بالنعـ الككامؿ (5)كأراد جعمكـ مستبديف [9:الحشر]{كى
. أراد العطايا الكاسعة، جمع رفدة كىي العطية، مثؿ نعمة كنعـ: (كالرفد الركافغ)
. في البياف كالكضكح إال كقد بمغتو (6)التي ال أحد: (كأنذركـ بالحجج البكالغ)
ـٍ }: فأحاط بكـ في جميع أحكالكـ عدة كحصران، كما قاؿ تعالى: (فأحصاكـ عددان ) ٍيًي اطى ًبمىا لىدى كىأىحى

[. 28:الجف]{كىأىٍحصىى كيؿَّد شىٍيءو عىدىدنا
. ما يقدر لئلنساف مف كسكة كنفقة: كقدَّدر لكـ غاية تبمغكنيا، كالكظيفة(: (7)ككظؼ لكـ أمدان )
. مكضع االختبار كىي الدنيا: (في قرار ًخٍبرىة)
. مكاف االعتبار: (كدار عبرة)

 __________
. بالفاخر(: ب)في  (1)
. كأحاط: في شرح النيج كفي نسخة (2)
. مستثيران، كما أثبتو مف نسخة أخرل: في النسختيف (3)
(. أ)بو، سقط مف : قكلو (4)
. مستثيريف، كما أثبتو مف نسخة أخرل: في النسختيف (5)
(. ب)التي الحد البياف، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (6)
 .مددان : في شرح النيج (7)
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المحف، أك مختبركف مف يؤمف منكـ  (1)أم ممتحنكف بأنكاع الببليا، كضركب: (أنتـ مختبركف فييا)
ـٍ أىٍحسىفي عىمىبلن }: (2)كمف يكفر، كما قاؿ تعالى ـٍ أىيُّكي كي [. 7:ىكد]{ًليىٍبميكى



 

 

عمى ما كاف منكـ فييا مف األعماؿ القبيحة، أك محاسبكف عمى ما أكصؿ : ش:(كمحاسبكف عمييا)
. إليكـ مف النعـ فييا

نؽه مشربيا) . المكضع الذم يؤخذ منو لبلستقاء: رنؽ الماء إذا تكدر، كمشرب الماء: (فإف الدنيا رى
ًدغه مىٍشرىعييىا) مف سقى صبيان ال يعمـ خمران )): ردغ الماء إذا تغير بالطيف كالكحؿ، كفي الحديث: (رى

. مكرده: كمشرع الماء(( الخباؿ (3)سقاه اهلل مف ردغة
. كحسنيا لمف رءاىا (4)معجبة نضارتيا: (ميٍكًنؽه مىٍنظىريىىا)
بتو: التجربة، يقاؿ: الخبر كىك: ميمؾ خبرىا، كالمخبر ىك: (ميٍكًبؽه مىٍخبىريىىا) . خبرت ىذا إذا جرَّد
ٍكره ) ، ككثرة (5)كثيرة الخديعة كالمكر بأىميا، كيغتركف بيا كثيران، فالمبالغة حاصمة مف غركرىا: (غيري

. اغترار أىميا بيا
حاؿ يحكؿ إذا انتقؿ مف مكضع إلى : أم متقمبة بأىميا إلى حاؿ بعد حاؿ، مف قكليـ(: (6)حاًئؿه )

. مكضع
. أفمت الشمس إذا غابت: كنكر بينا تراه حاصبلن إذا غاب، مف قكليـ: (كضكء آفؿ)
. ذاىب: (كظؿ زائؿ)

 __________
. كضرب(: ب)في  (1)
(. ب)تعالى زيادة في : قكلو (2)
. كما أثبتو( ب)ردغ، كفي (: أ)في  (3)
. نظارىا: في نسخة أخرل (4)
. غررىا(: أ)في  (5)
 .محايؿ(: أ)في  (6)
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المعكج، كأراد أنيا مائمة عف حد االستقامة في : ما يستند إليو، كالمائؿ ىك: السناد: (كسناد مائؿ)
(: 1)الناقة الشديدة الخمؽ، قاؿ ذك الرمة: أحكاليا كميا، كاستعاره مف السناد كىي

مىاًليَّدةه حىٍرؼه ًسناده ييقمُّيا  ؽي .... جي ٍطًك ظىمآفي سىٍيكى ًظٍيؼ أىزىجُّ اٍلخى ( 2)كى
. فإنيا تغر اإلنساف كتخدعو (3)فيذه أكصاؼ الدنياكما ذكر تيا

. سكف خاطر مف نفر عنيا بخدعيا(: إذا أنس نافرىا (4)حتى)
. انشرح صدر مف أنكرىا بمكرىا بو: (كاطمأف ناكرىا)
يديو ككضعيما جميعان، كأراد أنيا كثبت عميو  (5)قمص الفرس قمكصان إذا رفع: (قمصت بأرجميا)



 

 

. عمى ىذه الييئة، كىك عبارة عف شدة حاليا في التغير كالزكاؿ
. الحباؿ: كصادت بشركيا، كىي: (كقنصت بأحبميا)
. أقصد السيـ إذا أصاب كقتؿ في مكانو: (كأقصدت بأسيميا)

سؤاؿ؛ أراه جمع السياـ كالحباؿ جمع قمة، كالغرض ىا ىنا ىك التكثير كاإلعبلـ، بأف حباؿ الدنيا 
كسياميا في غاية الكثرة، فما كجو ذلؾ؟ 

 __________
 شاعر [ ى117-77]غيبلف بف عقبة بف نييس العدكم مف مضر، أبك الحارث : ذك الرمة ىك (1)

. بالبادية: مف فحكؿ الطبقة الثانية في عصره، لو ديكاف شعر مطبكع ضخـ، تكفي بأصبياف، كقيؿ
(. 5/124األعبلـ )
، 2/216شيكؽ، كبيت ذم الرمة ىذا الذم ذكره المؤلؼ ىنا ىك في لساف العرب (: ب)في  (2)

الناقة الضامرة الصمبة : ناقة عظيمة مشبية بالجمؿ لعظـ خمقيا، كالحرؼ: كجمالية: كقاؿ في تفسيره
. الطكيؿ، انتيى: عظـ الساؽ، كالسيكؽ: مشبية بالحرؼ مف الجبؿ، كأزج الخطك كاسعة، كالكظيؼ

. (يشمُّيا): ، في لساف العرب(يقمُّيا): كقكلو ىنا: قمت
. ذكرىا(: ب)في  (3)
(. أ)حتى سقط مف : قكلو (4)
 .أرفع(: أ)في  (5)
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ف قمت (1)كجكابو؛ ىك أف الغرض التنبيو عمى عظـ حاليا في الخدع كالتغرير بأىميا ، كأف سياميا كا 
ف قمت فيي قابضة ميمكة، فمذلؾ ال يقاؿ لو . قميؿ: (2)فيي قاتمة، كأف حبالياكا 

: ، قاؿ(5)اليكل كالمحبة: العمؽ(: (4)أرىاؽ المنية (3)كأعمقت المرء)
ـي .... كلقد أردتي الصبرى عنًؾ فعاقىًني  مىؽه بقمبي مف ىكاًؾ قدي ( 6)عى

رىقت فبلنان أم دنكت منو، كالمعنى أنيا صارت ذا محبة : الدنك، يقاؿ: كاألرىاؽ جمع رىؽ كىك
: كىكل بإدنائو مف المنية، كتقريبو منيا، كيجكز أف يريد بأعمقت أم تعمقت بو كنشبت، مف قكليـ

. عمؽ الظبي بالحبالة إذا نشب فييا
الضيؽ، كأراد أنيا بمنزلة مف يقكده إلى ضيؽ ما يضطجع : الضنؾ: (قائدة لو إلى ضنؾ المضجع)

. فيو كىك قبره آخذة لو بزمامو
. اليـ كالخمكة، كأراد ككحشة ما يرجع إليو كىك كضعو في لحده: الكحشة: (ككحشة المرجع)
ما في نار: (كمعاينة المحؿ) بصار محمو بالعيف إما في جنة كا  . كا 



 

 

. كتقكده إلى تحقؽ ثكاب العمؿ كعقابو: (كثكاب العمؿ)
. كعمى مثؿ ىذه الحالة، كاإلشارة إلى ما تقدـ ذكره مف ذكر حاؿ المنية كفعميا باإلنساف: (ككذلؾ)
يككف حاليـ (9)الذيف يتمكنيـ، ك: الماضكف، كالخمؼ ىـ: (8)السمؼ ىـ(: السمؼ (7)الخمؼ يعقب)

. في المكت كالفناء
 __________

(. أ)بأىميا، سقط مف : قكلو (1)
. نالو قميؿ: اليقاؿ(: ب)في  (2)
.. كالنيج( ب)المرار، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. كأعمقت المرء أكىاؽ المنية: لفظ العبارة في النيج (4)
. كالمحنة(: أ)في  (5)
. 2/862البيت ىك لكثيٍّير عزة، انظر لساف العرب  (6)
. بعقب: في النيج (7)
(. ب)ىك، كما أثبتو مف (: أ)في  (8)
 (.ب)الكاك سقط مف  (9)
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فساده، كخـر أنفو إذا قطع : أقمع السحاب إذا ذىب، كالخـر: (ال تقمع المنية اخترامان ) نقص الشيء كا 
ضربتو : كترتيا، كنصب اال ختراـ إما عمى أنو مفعكؿ لو أم ال تقمع مف أجؿ اال ختراـ، كقكلؾ

. تأديبان، أك مصدر في مكضع الحاؿ أم ال تقمع مخترمة ليـ قاطعة آلجاليـ
ارعكل عف الشيء إذا كؼ عنو، كامتنع منو، كغرضو ىك أف مف بقي : (كال يرعكم الباقكف اجترامان )

نما ىك بصدد مبلقاتيا االمتناع، كانتصابو إما مفعكؿ لو : ، كاالجتراـ ىك(1)ال يمتنع عف المنية كا 
ما مصدر في مكضع الحاؿ . أم مف أجؿ اال متناع، كا 

حذا الشيء كاحتذاه إذا كاف مقتديان بو، كأراد أنيـ يقتدكف عمى مثاؿ مف مضىمف : (يحتذكف مثاالن )
. أسبلفيـ في المكت كالقبر كسائر األىكاؿ

مضى في أمره إذا استمر عمى فعمو ككاف مقببلن عميو، كأرساالن : مف قكليـ: (كيمضكف أرساالن )
. جاءت اإلبؿ أرساالن أم قطعان بعد قطع: جماعة بعد جماعة، كفكجان بعد فكج، مف قكليـ

. كىي التي قٌدرىا اهلل تعالى كعمميا مف انقطاع التكميؼ، كبطبلف نظاـ العالـ: (إلى غاية االنتياء)
آخره الذم يصير إليو، كتؤكؿ إليو حالتو، ككزنو إما فيعكؿ مثؿ : صيُّكر كؿ أمر: (كصيُّكر الفناء)

ما فعُّكؿ مثؿ سىفُّكد . ، كالقصد فيو المبالغة في الصيركرة(2)صييكد، كا 



 

 

قباؿ : (حتى إذا تصرَّدمت األمكر) صـر الشيء قطعو، كأراد بو انقطاع التكاليؼ، كطي الدنيا، كا 
. اآلخرة

. أياميا (4)فرغت كانقطعت(: الدىكر (3)كانقضت)
 __________

. خبلفاتيا، كما أثبتو مف نسخة أخرل(: ب)ك( أ)في  (1)
(. 300مختار الصحاح ص. )الحديدة التي يشكل بيا المحـ: السَّدفُّكد بكزف التَّدنُّكر (2)
. كتقضت: في النيج (3)
 .كانقضت(: ب)في  (4)
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: سكؽ الناس إلى المحشر، كالنشكر: أزؼ األمر إذا قرب كقتو، الحشر ىك: (كأزؼ الحشر كالنشكر)
ما نشر األجساـ بعد طييا كتفرقيا(1)إما نشر الصحؼ . ، كا 

. ، كالقادر عمى ردىا بعد ذىابيا(2)العالـ بأجزائيـ بعد تفريقيا: (أخرجيـ)
ما كاف مائبلن عف : الشؽ عمى جية اال ستكاء، كالمحد: جمع ضريح، كىك: (مف ضرائح القبكر)

. بالضاد المنقكطة (4(( )لغيرنا (3)المحد لنا، كالضرح)): السمت، كفي الحديث
. أماكنيا: (كأككار الطيكر)
. مستقرىا: جمع كجار بالجيـ كىك: (كأكجرة السباع)
جمع ميمكة، كالغرض مف ىذا ىك أف اهلل : جمع مطرح، كالميالؾ: المطارح: (كمطارح الميالؾ)

ف تفرقكا في ىذه الجيات المتفرقة، كطرحكا في الميالؾ البعيدة . تعالى يجمعيـ عمى حالتيـ األكلى كا 
(. 5)أم مسرعيف، كانتصابو عمى الحاؿ مف الياء في أخرجيـ: (سراعان )
. إلى امتثاؿ أمره حيث أمرىـ بالخركج: (إلى أمره)

 __________
. ، كمف نسخة أخرل(ب)المصحؼ، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. تفرقيا: كفي نسخة أخرل( ب)في  (2)
. ، كمف نسخة أخرل(ب)الضريح، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
، مف حديث عف اإلماـ 1/118أخرجو اإلماـ اليادم إلى الحؽ عميو السبلـ في األحكاـ  (4)

 عف أبيو عف جده، كركاه اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في 119عميعميو السبلـ، كص
، مف حديث، كعزاه إلى مجمكع اإلماـ زيد بف عمي عمييما السبلـ، عف أبيو، عف 2/187االعتصاـ 

لى األحكاـ، كشرح التجريد، كأصكؿ األحكاـ، كالشفاء، كأخرجو اإلماـ أحمد بف "جده، عف عمي ، كا 



 

 

 باب ما ذكر في كفاة رسكؿ 432عيسى بف زيد بف عمي عميو السبلـ في أماليو في الجزء الثاني ص
اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كدفنو، بسنده عف أمير المؤمنيف عميو السبلـ، كبطريؽ آخر بسنده 

أيضان عف اإلماـ القاسـ بف إبراىيـ عميو السبلـ 
 .إخراجيـ(: أ)في  (5)
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: أىطع الرجؿ إذا مد عنقو كصكب رأسو، قاؿ الشاعر: (ميطعيف)
( 1)كًنٍمري بف سىٍعدو لي ميًطيعه كميٍيًطعي .... تىعىبَّددىًني ًنٍمري بف سىٍعدو كقد أيرىل 

مكضع العكد، كالمدخؿ مكضع الدخكؿ، كأراد إلى معاد اهلل الذم جعمو : المعاد ىك: (إلى معاده)
. ليـ
. جماعة بعد جماعة: (رعيبلن )
[. 35:المرسبلت]{ىىذىا يىٍكـي الى يىنًطقيكفى }: ال ينطقكف، كما قاؿ تعالى: (صمكتان )
. عمى أرجميـ، ال يثنكنيا لبلستراحة: (قيامان )
. صفان بعد صؼ: (صفكفان )
. لتقارب أطرافيـ كتبلصقيـ: (ينفذىـ البصر)
. لكثرة تزاحميـ: (كيسمعيـ الداعي)
ٍنعىةى لىبيكسو }: ما يمبس نحك القميص كالقىبىاء، قاؿ تعالى: المَّدبكس: (عمييـ لىبكس االستكانة) مَّدٍمنىاهي صى كىعى

ـٍ  : المسكنة، كلبسيا مف باب اال ستعارة، كما قاؿ تعالى: أراد الدرع، كاالستكانة ىي [80:األنبياء]{لىكي
ٍكؼً } [. 112:النحؿ]{فىأىذىاقىيىا المَّدوي ًلبىاسى اٍلجيكًع كىاٍلخى
. االنقياد: الذؿ، كاالستسبلـ: الضرع كالضراعة: (كضرع االستسبلـ كالذلة)
. بطمت كانقطعت مف كؿ كجو فبل سبيؿ إلى استعماليا: (قد ضمت الحيؿ)
ما ما كانكا يرجكنو في اآلخرة مف خبلؼ : (كانقطع األمؿ) إما ما كانكا يأممكنو في الدنيا كيسكفكنو، كا 

(. 2)ما ىـ عميو اآلف مف تحقؽ األمكر كيقينيا
أراد ىكت أفئدتيـ أم ذىبت عقكليـ مف شدة الفزع، ككثرة القمؽ، كما قاؿ : (كىكت األفئدة كاظمة)

ـٍ ىىكىاءه }: تعالى ( 3)المغتاظ، أم تعطمت مغتاظة: أم ال عقكؿ فييا، كالكاظـ [43:إبراىيـ]{كىأىٍفًئدىتييي
. مف شدة األمر كفزعو

 __________
. ، بدكف نسبة إلى قائمو3/811البيت في لساف العرب  (1)



 

 

. كتيقنيا: كتعينيا، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (2)
 .، كمف نسخة أخرل(ب)مغاظة، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)

(2/443 )

 

الصكت الخفي، كأراد أف األصكات ضعيفة لذىاب القكل : اليينمة: (كخشعت األصكات ميينمة)
. كزكاليا

إف منيـ )): يحتمؿ أف يككف أرادبو قد بمغ أفكاىيـ حتى ألجميا، كما كرد في الحديث: (كألجـ العرؽ)
، كيحتمؿ أف يككف  (1()(مف يمجمو العرؽ، كمنيـ مف يبمغ بو إلى كعبو، كمنيـ إلى أنصاؼ ساقيو

. اال نزعاج حتى يصير ممجمان ال يتكمـ (2)جعمو كناية عف شدة الخكؼ ككثرة
. أشفؽ الرجؿ إشفاقان إذا خاؼ، كاالسـ منو الشفؽ: (كعظـ الشَّدفىؽي )
انيؿَّد الشحـ إذا ذاب، كانيمَّدت السحابة إذا سكبت ماؤىا، كأراد سكبت األعيف : (كانيمت المدامع)

. دمكعيا
(: 4)أم صيمَّدت مف عظـ ما تسمعو، كضاقت عف قبكلو، قاؿ النابغة(: (3)كاستكت المسامع)

 __________
 برقـ 463أخرج نحكه مف حديث المكفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار كسمكة العارفيف صػ (1)
تدنك الشمس : ))إف النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ قاؿ: )) عف أبي أمامة، كالحديث بمفظ (379)

يـك القيامة عمى قيد ميؿ، كيزاد في حرىا كذا ككذا، يغمي منيا الياـ كما يغمى القدر عمى األثافي، 
يعرقكف منيا عمى قدر خطاياىـ، فمنيـ مف يبمغ كفيو، كمنيـ مف يبمغ إلى ساقيو، كمنيـ مف يبمغ 

أخرجو : ، قاؿ محقؽ االعتبار في تخريج الحديث ما لفظو((إلى كسطو، كمنيـ مف يمجمو العرؽ
. 4/355، كانظر مكسكعة األطراؼ 5/254أحمد 

. ككثر(: أ)في  (2)
. كأرعدت األسماع: في شرح النيج (3)
ىك النابغة الذبياني زياد بف معاكية بف ضباب الذبياني الغطفاني المضرم، أبك أمامة المتكفى  (4)

 شاعر جاىمي مف الطبقة األكلى، مف أىؿ الحجاز، كانت تضرب لو قبة مف جمد ، ى.ؽ18نحك سنة 
أحمر بسكؽ عكاظ، فتقصده الشعراء فتعرض عميو أشعارىا، كلو ديكاف شعر مطبكع، كعاش عمران 

 (.55-3/54األعبلـ )طكيبلن 
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( 1)كتمؾ التي تىٍستىؾُّ منيا المسامعي .... أتاني أبيتى المعفى أنَّدؾ ليٍمتىًني 
. إذا كاف شديد الصيحة (3)شدة صكتو، كمنو زأرة األسد نييمو، كأسد مزأره (: الداعي (2)لزأرة)
زالة الخصكمة: (إلى فصؿ الخطاب) . قطع الشجار فيما بيف الخمؽ، كا 
قاضت السف تقيض قيضان إذا سقطت، كأراد سقكط الثكاب بالعقاب كسقكط : (كمقايضة الجزاء)

العقاب بالثكاب، كىذه إشارة إلى ما يقكلو المتكممكف مف اإلحباط كالتكفير الحاصميف في الثكاب 
كالعقاب، فإذا دلت األدلة عمى بطبلف اجتماعيما فبل بد فييمامف التساقط ال ستحالة استحقاقيما 

. مجتمعيف
( 4)خير الثكاب كشر العقاب، كأضاؼ النكاؿ إلى العقاب: (كنكاؿ العقاب، كنكاؿ الثكاب)

. الختصاصو بو، كأضاؼ النكاؿ إلى الثكاب الختصاصو بو
(. 6)تعالى، يتصرؼ فييـ كيؼ شاء (5)أم مف كصفناه بيذه الصفات ىـ عباد ممؾ اهلل: (عباد)
. مكجكدكف بقدرة اهلل تعالى كمضافكف إلى إبداعو: (مخمكقكف اقتداران )
. المالؾ، كأراد أنيـ مممكككف قسران بغير رضاىـ لذلؾ: الرب ىك: (كمربكبكف اقتساران )
: قبضيـ بزكاؿ نفكسيـ بآفات كثيرة، كاالحتضار بالضاد المنقكطة ىك: (كمقبكضكف احتضاران )

كفً }: اإلصابة بالسكء، كمنو قكلو تعالى كمنو لبف  [98:المؤمنكف]{كىأىعيكذي ًبؾى رىبٍّي أىٍف يىٍحضيري
ذا كاف متغيران بآفة طرت عميو . محتضرا 

ـٍ }: القبر، كتضمينو إياه إيداعو فيو، قاؿ تعالى: الجدث: (كمضمنكف أجداثان ) بٍّيًي ًمفى األىٍجدىاًث ًإلىى رى
[. 51:يس]{يىنًسميكفى 

 __________
: ، كركاية الشطر األكؿ فيو216، كفي أساس الببلغة صػ2/172أكرده في لساف العرب  (1)

.... كأخبرت خير الناس أنؾ لمتني 
. لزبرة: في شرح النيج (2)
. مزأران (: أ)في  (3)
. العذاب(: ب)في  (4)
. هلل: في نسخة أخرل (5)
 .يشاء(: ب)في  (6)
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فىاتنا}: المتحطـ اليشيـ، قاؿ اهلل تعالى: الرفات: (ككائنكف رفاتان ) كأراد  [49:اإلسراء]{أىًئذىا كينَّدا ًعظىامنا كىري
. أنيـ صائركف في قبكرىـ لتطاكؿ األزمنة، كطكؿ المكث عمى ىذه الصفة



 

 

ـٍ }أراد أنيـ يحشركف كؿ كاحد منيـ كحده، ال يجمعيـ جامع، (: أفرادان  (1)كمبعثكف) ًلكيؿٍّي اٍمًرئو ًمٍنيي
ـٍ }، [37:عبس]{يىٍكمىًئذو شىٍأفه ييٍغًنيوً  مىٍقنىاكي لىقىٍد ًجٍئتيميكنىا فيرىادىل كىمىا خى . جمع فرد: كاألفراد [94:األنعاـ]{كى

كما تديف تداف، أم كما : دانو يدينو أم جازاه، كيقاؿ: الجزاء كالمكافأة، يقاؿ: الديف: (كمدينكف جزاء)
أم مجزيكف محاسبكف، كجزاء مفعكؿ  [53:الصافات]{أىًئنَّدا لىمىًدينيكفى }: تجازم تجازل، كمنو قكلو تعالى
. لو أم مدينكف مف أجؿ الجزاء

رفع المبس عف األشياء، كأراد أنيـ في حسابيـ متميزكف، منيـ مف : التمييز: (كمميزكف حسابان )
يحاسب كمنيـ مف اليحاسب، كمف حكسب فتارة يحاسب حسابان يسيران، كمرة حسابان عسيران، كانتصاب 

. حسابان عمى التمييز بعد الفاعؿ
. جعمت ليـ مدة (2)المدة،أم: الميؿ: (قد أميمكا)
. عمَّدا كمفكا: (في طمب المخرج)
. بييٍّيف ليـ باألدلة الكاضحة مف جية العقؿ كالنقؿ: (كىدكا)
. طريؽ الحؽ الذم ينتيجو مف كاف عمى الطريقة المحمكدة: (سبيؿ المنيج)
. كمدَّد ليـ في أعمارىـ: (كعيمٍّيركا)
الطالب لمرضى، كأراد أنو قد نفس ليـ في اآلجاؿ التي تمكنيـ بيا : المستعتب: (ميؿ المستعتب)

. طمب الرضى هلل تعالى كاستعتابو فيما كمفيـ إياه
 __________

. كمبعكثكف: كفي النيج( ب)في  (1)
 .التي(: ب)في  (2)
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يبً  (1)ككشؼ ليـ) تطمؽ عمى الضكء كالظبلـ، كىي مف األضداد، كىي ىا ىنا : السٍُّدفة(: سيدىؼي الرٍّي
إنيـ إذا : لمظبلـ، كأراد كأكضحت ليـ باألدلة الكاضحة ظمـ الشككؾ في زمف التكميؼ، كقكؿ مف قاؿ

. عاينكا يـك القيامة ترتفع شكككيـ، ال كجو لو ىا ىنا؛ ألف كبلمو إنما ىك في حكاية حاليـ في الدنيا
مُّكا) . خميتو كرأيو أم تركتو: ترككا، مف قكليـ: (كخي
مدة تضمير الفرس لممسابقة، كيقاؿ لممكضع أيضان، كتضمير الفرس : المضمار: (لمضمار الجياد)

ىك أف تعمؼ حتى تسمف، ثـ ترد إلى القكت أربعيف يكمان، كأراد أف الدنيا كمدة العمر ىي كا 
. لمضمار ليستفد منيا لآل خرة باألعماؿ الصالحة، كالمتاجر الرابحة

يىة االرتياد) كٍّي . ارتاده إذا طمبو: كفكرة الطمب، مف قكليـ: (كرى
المستفيد الطالب لما يصمحو  (2)التأني في األمكر، كأراد كتأني: األناة ىي: (كأناة المقتبس المرتاد)



 

 

. في كؿ أمكره، فيـ قد فعؿ ليـ ىذه األفعاؿ، كصرفكا عمى ىذه التصاريؼ
(. 3)في زماف اآلجاؿ المكقتة ليـ: (في مدة األجؿ)
مكضع اال ضطراب كزمانو، كأراد ىا ىنا المكاف، كالمعنى أنيـ قد : المضطرب: (كمضطرب الميؿ)

مىى المَّدًو }:مكثكا في زماف األجؿ، كمكضع اإلمياؿ لبطبلف حجتيـ، كفساد عمميـ ًلئىبلَّد يىكيكفى ًلمنَّداًس عى
سيؿً  ةه بىٍعدى الرُّ جَّد [. 165:النساء]{حي

. فياقـك اعجبكا: حرؼ لمنداء كمناداه محذكؼ، تقديره: (فيا)
. كالبلـ متعمقة باعجبكا، كنصب أمثاالن عمى التمييز أم مف أمثاؿ: (ليا أمثاالن )
. مطابقة لمصكاب، مكافقة لمحؽ: (صائبة)
. جمع مكعظة: (كمكاعظ)
. فييا الشفاء ألمراض القمكب المعتمة باإلعراض عف اآلخرة: (شافية)

 __________
. ككشفت عنيـ: كشرح النيج( ب)في  (1)
. كيتأنى(: أ)في  (2)
 .لو(: ب)في  (3)
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(. 1)المبلقاة: المصادفة: (لك صادفت)
. طاىرة نقية عف الشبيات: (قمكبان زاكية)
. كعى الشيء إذا حفظو، كأراد حافظة لما ييٍمقىى إلييا كييقىرُّ في أسماعيا: (كأسماعان كاعية)
. كخكاطر ليا آراء قاطعة مف غير تردد فيما تعـز عميو: (كآراءن عازمة)
. العقؿ: المب: (كألبابان )
ما بالحاء أم أخذىا بالحـز في جميع أحكاليا، : (حازمة) إما بالجيـ مف جـز الشيء إذا قطعو، كا 

. ككبلىما جيد ىا ىنا
. راقبكه: (فا تقكا اهلل)
. ذؿ كخضع: مراقبة مف سمع ىذه المكاعظ كالكعيدات، فخشع ليا: (تقية مف سمع فخشع)
. خالط المعصية كاكتسبيا غركرانمف نفسو كجيبلن : (كاقترؼ)
. معصية، كفزع إلى التكبة كاإلنابة منيا (2)بككنيا: (فاعترؼ)
. أشفؽ كخاؼ مف اهلل تعالى: (ككجؿ)
. خكؼ العقاب ككجمو (3)األعماؿ الصالحة ليأمف مف: (فعمؿ)



 

 

. الكقكع مف الميمكات: (كحاذر)
. سارع في العمؿ بمايصمحو كينجيو: (فبادر)
. اآلخرة (4)بالمجازاة كتحقؽ أمر: (كأيقف)
. الخبلص مف أىكاليا: (فأحسف)
. في سمكؾ طريؽ الحؽ: (كعيبٍّير)
. بمف سمؼ قبمو مف األمـ الماضية، كالقركف الخالية: (فاعتبر)
. مف العقاب: (كحٌذر)
. بيذه الكعيدات، كامتنع مف مكاقعة القبائح: (فازدجر)
. دعاء الحؽ لما دعاه: (كأجاب)
. فرجع عف الغي كالضبلؿ: (فأناب)
. لممعاصي، كاإلقداـ عمييا (5)نفسو ما كاف منيا مف المكاقعة: (كراجع)
. عنيا كرجع إلى الصبلح في حالو: (فتاب)
. بأىؿ الصبلح كمتَّدبعي الحؽ: (كاقتدل)
. عمى مثاليـ كنسج عمى منكاليـ: (فاحتذل)
. الحؽ كالبصيرة: (كأرم)
. فعمؿ بمقتضى الرؤية في ذلؾ: (فرأل)
. فجد في اإلسراع لما يطمبو: (فأسرع طالبان )

 __________
. المبلقة(: أ)في  (1)
. لككنيا(: ب)في  (2)
(. أ)مف سقط مف : قكلو (3)
. أحكاؿ(: ب)في  (4)
 .مكاقعة المعاصي(: ب)في  (5)

(2/448 )

 

. بسبب ىربو (1)كنجا: (كنجا ىاربان )
إما استفاد ذخيرة يذخرىا لنفسو مف األعماؿ الصالحة، كذخيرة منصكب عمى : (فأفاد ذخيرة)

ما أفاد ذخيرة أم حسنت ذخيرتو . ، كانتصاب ذخيرة عمى ىذا يككف تمييزان بعد الفاعؿ(2)المفعكلية، كا 
فىٍت عما يكدرىا كيشينيا: (كأطاب سريرة) . أم طابت سريرتو، كىصى



 

 

. يرجع إليو في اآلخرة بما كاف منو مف فعؿ الخيرات: (كعمَّدر معادان )
. أحرزه كجعمو كراء ظيره: (كاستظير زادان )
. انتقالو مف الدنيا إلى اآلخرة: (ليـك رحيمو)
. كجية طريقو كسمتيا: (ككجو سبيمو)
. كفي الحاؿ التي يككف محتاجان فييا: (كحاؿ حاجتو)
. كمكاف فقره إلى ذلؾ كاحتياجو إليو: (كمكطف فاقتو)
. فعؿ الخير: (كقدـ أمامو)
. لمنزؿ اإلقامة الذم ال ظعكف عنو كال رحيؿ(: (3)لدار مقامو)
. فخافكا اهلل معاشر مف اتصؼ بالعبكدية: (فاتقكا اهلل عباد اهلل)
الكجو، كأراد اتقكا اهلل، كاطمبكا كجو ما خمقكـ مف أجمو، كىك : الجية ىي: (جية ما خمقكـ لو)

مىٍقتي اٍلًجفَّد كىاإًلنسى ًإالَّد ًليىٍعبيديكفً }: العبادة، كقكلو تعالى مىا خى كاجعمكىا خالصة لكجيو  [56:الذاريات]{كى
. مف غير رياء فييا، كال مشاركة لغيره

نياية الشيء، كأراد كخافكا مف عقابو نياية األمر : الكنو: (كاحذركا منو كنو ما حذركـ مف نفسو)
. الذم خكفكـ مف جية نفسو

. كاطمبكا مف عنده بفعؿ الطاعات: (كاستحقكا منو)
. ما ىيَّدأ لكـ مف الكرامة، كالدرجات العالية: (ما أعدَّد لكـ)
. ألجؿ تصديؽ ما كعد بو(: لصدؽ ميعاده (4)لمتنجز)
. كالزمكا الحذر مف فجائع ما أعدَّد ألعدائو في اآلخرة: (كالحذر مف ىكؿ معاده)

 __________
. كنجا: قكلو(: أ)سقط مف  (1)
. ذخرتو(: ب)في  (2)
. المقامة(: أ)في  (3)
 .كفي شرح النيج بالتنجز( ب)في  (4)
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. حكاس تسمعكف بيا المسمكعات: (جعؿ لكـ أسماعان )
. لتحفظ ما أىَّـد بيا، مف عناه األمر إذا ىمَّدو، ككقع في نفسو: (لتعي ما عناىا)
. حكاس تبصركف بيا المبصرات: (كأبصاران )
ناقة : سكء البصر، كأراد لتككف متجمية عما يسكء بصرىا، كمنو قكليـ: العشا: (لتجمك عف عشاىا)



 

 

. عشكاء إذا كانت سيئة البصر
بشمكىا  (1)ائتني)): العضك الكاحد مف أعضاء اإلنساف، كفي الحديث: جمع شمك، كىك: (كأشبلء)

(. (األيمف
العصب التي تربط بيف المفاصؿ، كتبلئـ بينيا، فالشمك مشتمؿ عمى العظاـ : (جامعة ألعصابيا)

. كاألعصاب
. كاحد األحناء، كىي الجكانب، كأراد أنيا مبلئمة جكانبيا: الحنك بالكسر: (مبلئمة ألحنائيا)
أراد أنو جعؿ األسماع كاألبصار عمى ىذه الكيفية في تركيب : (في تركيب صكرىا، كمدد عمرىا)

مدادىا باألعمار الطكيمة . صكرىا العجيبة، كا 
في تركيب صكرىا، جار كمجركر في مكضع الحاؿ مف الضمير في جعميا، كالمعنى جعميا : كقكلو

. مستكية في صكرىا
. األشبلء مكصكلة بأبداف: (بأبداف)
سينىٍت ميٍرتىفىقنا}: المنافع، كمنو قكلو تعالى: األرفاؽ ىي: (قائمة بأرفاقيا) سىاءىٍت }، ك[31:الكيؼ]{كىحى كى

. ، كأراد أنيا مستقمة تجمب المنافع إلى أنفسيا[29:الكيؼ]{ميٍرتىفىقنا
 __________

، كفي نسخة ((أنتما شمكىا األيمف(: ))ب)أبدل، ىكذا رسميا الناسخ، كالحديث في (: أ)في  (1)
، كلساف 2/498، كالنياية البف األثير 345أخرل كما أثبتو، ككما أثبتو ىك في مختار الصحاح صػ

 .2/353العرب 
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الرائد ال يكذب أىمو، : ، كفي المثؿ(3)الذم يطمب الكىؤلى : الرائد ىك(: ألرزاقيا (2)رائدة (1)[كقمكب])
. كأراد أنيا طالبة ألرزاقيامف األماكف التي قدرىا اهلل تعالى ليا

مطر مجمؿ إذا طبؽ األرض : إما بالجيـ أم النعـ السابغة العظيمة، مف قكليـ: (في مجٌمبلت نعمو)
ما بالحاء الميممة أم النعـ التي أحمتيـ في محاليـ كأقرتيـ في مكاضعيـ، أخذان مف قكليـ : كميا، كا 

القدر، كالرحى، كالدلك، كالشفرة، فمف كانت عنده ىذه األشياء حؿ حيث شاء، : (4)المحمبلت
. ككبلىما جيد، كركايتنا فيو بالجيـ

. بفتح الجيـ أم التي أسقطيا في أكفنا تفضبلن منو عمينا: (كمكجبات مننو)
المانع، كىي جمع حاجزة، كأراد أنا نخكض في العافية التي تحجز : الحاجز ىك: (كحكاجز عافيتو)

. عف األلـ كالفساد
ما مف التقدير، كالمعنى أنو قضى لكـ أيامان تعٌمركف فييا : (كقٌدر لكـ أعماران ) إما مف القدر، كا 



 

 

. كأحكميا
. المطؼ كالحكمة التي استأثر بيا (5)حجب العمـ بانقطاعيا عنكـ لما في ذلؾ مف: (سترىا عنكـ)
. كجعؿ العبر خالفة بمف كاف قبمكـ تنظركف إلييا، كتتعظكف بيا: (كخمَّدؼ لكـ عبران )
. مما أثر فيو مف مضى مف األمـ الماضية كالقركف الخالية: (مف آثار الماضيف قبمكـ)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
(. ب)رائد، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
(. 575مختار الصحاح ص. )العيٍشبي رطبان كاف أك يابسان : الكؤل (3)
المحبٌلت، قاؿ في : كذا في النسختيف، كفي لساف العرب، كأساس الببلغة، كالقامكس المحيط (4)

القدر، كالرحى، كالدلك، كالقربة، كالجفنة، كالسكيف، : فإذا قمت المحبٌلت فيي: 1/702المساف 
. كالفأس، كالزند

 (.أ)مف سقط مف : قكلو (5)
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مىا لىوي ًفي اآلًخرىًة ًمٍف }: النصيب، قاؿ اهلل تعالى: الخبلؽ ىك: (مف مستمتع خبلقيـ)
ما أف يككف اسمان لممتاع،  [102:البقرة]{خىبلىؽو  أم نصيب، كالمستمتع إما مصدر بمعنى االستمتاع، كا 

ما مك ضع اال ستمتاع كمكانو، فكميا محتممة ىا ىنا، كالمعنى أنو جعؿ لكـ العبر فيمف مضى  (1)كا 
. في أرزاقيـ كأماكنيـ، كجميع أحكاليـ

. كزماف حياتيـ، كعنى بالخناؽ المكت(: خناقيـ (2)كمستفسح)
ًشينىا أىٍف ييٍرًىقىييمىا طيٍغيىاننا }: أرىقو أم أغشاه، قاؿ اهلل تعالى: (أرىقتيـ المنايا دكف اآلماؿ) كيٍفرنا]فىخى  [كى
أم يغشييما، كأراد أف المنايا غشيتيـ كركبتيـ فحالت دكف اآلماؿ التي أمَّدمكىا،  [80:الكيؼ]{(3)

. كقطعتيـ عنيا
أم  (4)((مف شذ شذ في النار)): البعد، كفي الحديث: الشذكذ ىك: (كشذَّد بيـ عنيا تخـر اآلجاؿ)

عركض اآلجاؿ القاطعة عف  (5)مف بعد عف الحؽ كزاؿ عنو، كأراد أنو بعد بيـ عف إحراز مآليـ
. ذلؾ، كالحائمة دكنو

في إصبلح  (6)اإلصبلح كالتكطئة، كأراد أنيـ لـ يجتيدكا: الميد ىك: (لـ يميدكا في سبلمة األبداف)
. أديانيـ كاغتناـ فعؿ الخيرات في زماف صحة األبداف عف العكارض

، كأراد أنيـ لـ ينقدح ليـ االعتبار : أىٍنؼي كؿ شيء: (كلـ يعتبركا في أينيؼ األكاف) أكلو، كجمعيا أينيؼه
. في أكؿ زمانيـ، كصدكر أياميـ فيحصؿ االتعاظ كالزجر



 

 

 __________
. العبرة(: ب)في  (1)
. كمستفتح(: ب)في  (2)
(. ب)زيادة في  (3)
، 1/115، كعزاه إلى مستدرؾ الحاكـ 8/325أكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم  (4)

. 2/222، كالدر المنثكر لمسيكطي322كاألسماء كالصفات لمبييقي 
. أماليـ: في نسخة (5)
 .كمف نسخة أخرل( ب)اليجيدكا، كما أثبتو مف (: أ)في  (6)
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: رجؿ بضٌّي إذا كاف ممتمئان ناعـ الجسـ، كالبضاضة لمشباب ىي: (فيؿ ينتظر أىؿ بضاضة الشباب)
. ركنقو كطبلكتو، كأراد ما يترقب أىؿ البضاضة إال عكسيا

( 2)رجؿ أحنى كامرأة حنكاء إذا احدكدب ظيرىما مف الكبر؛ ألف صعدة(: حكاني اليـر (1)إال)
. الظير تضعؼ فيككف سببان النعطاؼ الظير

. طيب العيش، كأراد ما ينتظر أىؿ المعيشة الطيبة: الغضارة: (كأىؿ غضارة الصحة)
. كعظائميا (3)شدائدىا: نكازؿ األمكر: (إال نكازؿ السقـ)
. كمف كاف باقيان عمى كجو األرض: (كأىؿ مدة البقاء)
(: 4)كقت الفناء كزمانو، كاآلكنة جمع أكاف كزماف كأزمنة، قاؿ أبك زبييد: (إال آكنة الفناء)

مَّداؿ أىٍثقىاًؿ أىًؿ الكدٍّي آكنةن  ( 5)أيٍعًطٍيييـ الجيدى مني بىٍمو مىا أىسعي .... حى
. زاؿ عف مكانو يزكؿ زكاالن كزياالن إذا بىعيدى عنو: (مع قرب الزياؿ)
. أزؼ األمر إذا قرب كدنا، كأراد سرعة الزكاؿ كالنقمة إلى اآلخرة: (كأزكؼ االنتقاؿ)
خفة كضيؽ نفس تصيب اإلنساف عند األمراض : الفشؿ كاال نزعاج، كالعمز: القمؽ ىك: (كعمز القمؽ)

. مات فبلف عمزان إذا ضاقت نفسو كذىب نكمو: كاألكصاب، يقاؿ
و إذا أكجعو، حكاىما ثعمب: (كألـ المضض) و الجرح كأمضَّد . مضَّد

. أمضني ال غير: يقاؿ: قاؿ األصمعي
 __________

. مف حكاني اليـر(: أ)إال، كما أثبتو، كالعبارة في : كفي شرح النيج( ب)في  (1)
. القناة المستكية: الصعدة (2)
. ، كمف نسخة أخرل(ب)شديدىا، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)



 

 

بيد(: ب)في  (4) ىك المنذر بف حرممة الطائي القحطاني، المتكفى : أبك زيد كىك تحريؼ، كأبك زي
ىػ، شاعر معمَّدر، مف نصارل طي، عاش زمنان في الجاىمية، كأدرؾ اإلسبلـ كلـ يسمـ، 62نحك سنة 

(. 7/293انظر األعبلـ )كلو ديكاف شعر مطبكع، 
 (.1/135)لساف العرب  (5)
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جرض : الريؽ يغص بو، يقاؿ: ىٌّـي كغٌّـي، كالجرض: الغىصص بفتح الفاء ىك: (كغىصص الجرض)
. بريقو إذا ازدحـ في حمقو كمنعو النفس

أراد االلتفات؛ ألف اإلنساف إذا أفزعو أمر كنزلت بو فجيعة فإنو يمتفت يمينان : (كتمفت االستغاثة)
ساغة غصتو (1)كشماالن  . لتفريج ما ىك فيو كا 

ىـ أكالد األكالد جمع حافد، كىك قميؿ في : بإغاثة األعكاف كالخدـ كىـ الحفدة، كقيؿ: (بنصرة الحفدة)
. جمع فاعؿ إذا كاف اسمان، كىك كثير في الصفة منو كالكفرة كالفجرة

جمع قريب، كيحتمؿ أف يككف جمع أقرب عمى غير قياسو، ككأنو محمكؿ عمى : (كاألقرباء)
. أىكناء في جمع ىيف (2)جمع

عىميكا أىًعزَّدةى أىٍىًميىا أىًذلَّدةن }: جمع عزيز، قاؿ اهلل تعالى: األعزة!(: (3)كاألعزة كالقرباء) [ 34:النمؿ]{كىجى
. في جمع يسير (4)جمع قريب كيسراء: كالقرباء

. عنيـ ىذه النكازؿ: (فيؿ دفعت األقارب)
الناحبة ىي التي ترفع صكتيا بالبكاء، كجمعيا نكاحب، كأراد ىؿ عادت عمييـ : (أك نفعت النكاحب)

. بكاكييـ بشيء مف النفع بحاؿ
. الترؾ: أم ترؾ، كالمغادرة: (كقد غكدر)
. في منزؿ األمكات كحطتيـ مرتينان بذنكبو: (في محمة األمكات رىينان )
. كفي المكاف الضيؽ لمف يضطجع فيو(: ضيؽ المضجع (5)كفي)
. منفردان عف األىميف كاألكالد: (كحيدان )
جمع ىامة، كىك : ىتؾ ستره إذا خرقو، كاليكاـ: الخرؽ، كمنو قكليـ: اليتؾ: (قد ىتكت اليكاـ جمدتو)

. ما يخاؼ أذاه مف الحر شات، كأراد قد خرقت الحرشات ما فكؽ المحـ مف الجمدحتى كصمت إليو
 __________

. شماالن كيمينان (: أ)في  (1)
(. ب)جمع، زيادة في : قكلو (2)
. كالقرناء: في شرح النيج (3)



 

 

(. ب)كيسراء، كما أثبتو مف : كيسر، كالصحيح(: أ)في  (4)
 .في بدكف كاك(: ب)في  (5)
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انيككا : ))نيكو المرض كنيكتو الحمى إذا نقصت جسمو، كفي الحديث(: النكاىؾ ًجدَّدتىوي  (1)كأبمت)
أم بالغكا في غسميا، كأراد كأخمقت األمكر النكاىؾ البالغة في القطع (( النار (2)األعقاب أك لتنيكنَّديا

. كؿ مبمغ ما كاف جديدان منو
. عفا المنزؿ يعفك إذا اندرس، يتعدل كال يتعدل: (كعفت العكاصؼ آثاره)

: قاؿ
ٍسـً بالمٍّيكل  ٍبعه دىاًرسي الرَّد ( 3)ألى ٍسمىاء عىفَّدى آىيىوي اٍلمىٍكري كالقىٍطري .... أىىاجؾى رى

. الريح، كأراد كدرست الرياح ما كاف مف عبلماتو: كالعكاصؼ ىي
. الميؿ كالنيار(: (4)كمحا الجديداف)
. ما يعمـ مف معاىده: (معالمو)
(: 5)أم متغيرة مف تطاكؿ عيدىا في التراب، قاؿ النمر بف تكلب: (كصارت األجساد شحبة)

( 6)ىيزاؿه كما ًمٍف ًقمَّدًة الطَّدعـً ييٍيزىؿي .... كفي ًجٍسـً رىاًعٍييىا شيحيكبه كأنَّدوي 
. ركنقيا كطبلكتيا: (بعد بضتيا)
. ضعيفة فاسدة: (كالعظاـ نخرة)
. بو مف الحياة (7)صبلبتيا لما أحييت: (بعد قكتيا)
. مجعكلة رىائف: (كاألركاح مرتينة)

 __________
. ، كمف نسخة أخرل(ب)أكبمت، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
، كمف نسخة أخرل، كالحديث أكرده ابف األثير في (ب)لئبل تنيكيا، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)

(. 3/732)، كابف منظكر في لساف العرب (5/137)النياية 
. ، بدكف نسبة إلى قائمو2/829لساف العرب  (3)
. الحدثاف: في النيج (4)
، عاش 14ىك النمر بف تكلب بف زىير بف أقيش العمكي، المتكفى نحك سنة  (5) ىػ، شاعر مخضـر

عمران طكيبلن في الجاىمية، لـ يمدح أحدان كال ىجا ككاف مف ذكم النىعمة كالكجاىة، جكادان كىَّدابان لمالو، 
(. 8/48األعبلـ )أدرؾ اإلسبلـ كىك كبير السف، كلو ديكاف شعر مطبكع 



 

 

. 2/275لساف العرب  (6)
 .اختمت(: ب)اختصت، كفي : في نسخة (7)
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: الحمؿ، كجمعو أعباء، قاؿ زىير: العبء: (بثقؿ أعبائيا)
( 2)ػجاني بغير يدو كال شيٍكرو .... العبء الثقيؿ عف الػ  (1)الحامؿ

. مف الذنكب، كاآلصار في الدنيا (3)كأراد أنيا مرتينة عنده بثقؿ أحماليا التي تحممتو
. محيط عالـ (4)متحققة بأف باعثيا كمنشرىا: (مكقنة)
. بأخبارىا المغيبة التي ال يعمميا سكاه، فيي ميتة: (بغيب أنبائيا)
ال يطمب منيا الزيادة عمى ما كاف أسمفتو في الدنيا مف األعماؿ : (ال تستزاد مف صالح عمميا)

. الصالحة الستحالة ذلؾ منيا كبطبلنو
. طمب الرضى لخالقيا: االستعتاب: (كال تستعتب)
. عمييا في الدنيا (5)مف زالتيا التي قد أقدمت: (مف سيء زلميا)
ـٍ نىٍشرىٍح لىؾى }: اال ستفياـ ىا ىنا معناه التقرير، كقكلو تعالى(: (6)أك لستـ أبناء القـك كاآلباء) أىلى

ؾى  ٍدرى ، كالبلـ في القـك كاآلباء ىي الـ العيد، كأراد ألستـ أبناء القـك الذيف كصفنا حاليـ [1:الشرح]{صى
(. 7)كآباءىـ

خكانيـ كاألقرباء؟) . كأىؿ األخكة ليـ، كأصحاب القرابة: (كا 
. تقتدكف األمثمة التي كضعكىا، كاألمثمة جمع مثاؿ: (تحتذكف أمثمتيـ)
كينَّدا }: ، قاؿ اهلل تعالى(8)الطريقة، كأراد تسيركف طرائقيـ: القدة بكسر القاؼ ىي: (كتركبكف ًقدتيـ)

. أم ذكم أىكاء مختمفة [11:الجف]{طىرىاًئؽى ًقدىدنا
 __________

(. ب)العبء الثقيؿ عف الجاني كال شكر، كما أثبتو مف : ىكذا( أ)قكؿ زىير في  (1)
 .2/661لساف العرب  (2)
. ، كمف نسخة أخرل(ب)تحممو، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. ، كمف نسخة أخرل(ب)كميسرىا، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. قد قدمت(: أ)في  (5)
. كاألبناء(: أ)في  (6)
. كآثارىـ(: أ)في  (7)
 .، كمف نسخة أخرل(ب)طريقيـ، كما أثبتو مف (: أ)في  (8)
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. أكسط الطريؽ، أراد كتسمككف طريقتيـ: الجادة ىي: (كتطىؤيكف جادتيـ)
. معرضة لصبلبتيا فيي كالحجارة أك أشد قسكة: (فالقمكب قاسية)
. عف أخذ حظيا مف المكاعظ، كاالنتفاع بيا: (عف حظيا)
ما أنيا مشتغمة بالميك فاعمة لو: إما ذات ليك، كقكليـ: (ال ىية عف رشدىا) . عيشة راضية، كا 
. سائرة في غير طريقيا التي أمرت باتباعيا كسمككيا: (سالكة في غير مضمارىا)
حاليا في إعراضيا كتمادييا في الغفمة عمَّدا يراد بيا بحاؿ مف  (1)مشبيا: (كأف المعن ي سكاىا)

. تخاطبو كأنت تريد غيره
حرازه إنما ىك في طمب الدنيا : (ككأف الرشد في إحراز دنياىا) ككأف الرشد الذم أمرت باتباعو كا 

كبابيـ عمى تحصيميا . كادخارىا لكثرة مبل حظتيـ ليا كا 
. طريقكـ التي تسمككنيا: (كاعممكا أف مجازكـ)
. الذم ىك أدؽي مف الشعر، كأحدُّ مف السيؼ: (عمى الصراط)
. ال تثبت عمييا األقداـ لمبل ستيا(: (2)مزالؽ)
. دحض المذبكح برجمو إذا ركض بيا: ، مف قكليـ(3) [مف كطئيا]يىًزؿ عنيا : (دحضة)
. األمر الشديد الذم ييكؿ مف رآه أم يفزعو: جمع أىكاؿ، كاليكؿ ىك: (كأىاكيؿ)
. عظيمة، ال تستقر ليا العقكؿ لفخامتيا: (زهلل)
عرؽ : فالكيؿ تاران كالثبكر تاران، مف قكليـ: المرة الكاحدة مف الفجائع، قاؿ : التارة(: (4)كتارات ىائمة)

. تيار إذا كاف سريع الجرية بالدـ، كأراد أنيـ يبلقكف فيو األىكاؿ مرة بعد أخرل
. فراقبكه مراقبة ذم عقؿ: (فاتقكا اهلل تقية ذم لب)
. فميس يمتفت إلى غيره، كال يككف مصغيان إليو: (شغؿ التفكر قمبو)

 __________
. شبو(: ب)في  (1)
. كمزالؽ: كشرح النيج( ب)في  (2)
(. ب)سقط مف  (3)
 .كتارات أىكالو: في شرح النيج (4)
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التعب كالمشقة، كأراد أنو أتعب نفسو بما كمَّدفيا في األعماؿ الشاقة : النصب: (كأنصب الخكؼ بدنو)
. خكفان مف العقاب

ٍد ًبًو }: إزالة اليجكد، كما قاؿ تعالى: التيجد ىك: (كأسير التيجد غرار نكمو) ًمفى المَّدٍيًؿ فىتىيىجَّد كى
شفرتاه، ككؿ شيء لو حد فيك غرارة، كأراد : أم جانب بو ىجكدؾ، كغرار السيؼ [79:اإلسراء]{نىاًفمىةن 

. كأسير مجانبة النـك حد نكمو كأذىبو
كسط النيار، كأراد أف الرجاء ىك : العطش، كالياجرة ىي: الظمأ ىك: (كأظمأ الرجاء ىكاجر يكمو)

. يكمو لما قطعيا بالصـك كالعبادة (1)الذم أظمأه كىكاجر
: ظمؼ نفسو عف الشيء إذا منعيا منو، قاؿ: (كظمؼ الزىد شيكاتو)

( 2)إذا ما تىيىافىتى ًذبَّدانيو.... لقد أيٍظًمؼي النفس عف مىٍطعىـو 
. كىك بظاء بنقطة مف أعبلىا،كأراد أف الزىد في الدنيا كلذاتيا ىك الذم منعو مف قضاء شيكاتو

مىٍيًو }: ضرب مف السير لئلبؿ كالخيؿ، قاؿ اهلل تعالى: الكجيؼ: (كأكجؼ الذكر بمسانو) ٍفتيـٍ عى فىمىا أىٍكجى
ٍيؿو كىالى ًركىابو  . كأراد كأسرع الذكر بمسانو كإسراع السير الكجيؼ [6:الحشر]{ًمٍف خى

أراد أنو قدَّدـ الخكؼ في الدنيا فسارع في فعؿ الخيرات مف أجؿ أمانو في : (كقدَّدـ الخكؼ ألمانو)
نيكفى }اآلخرة  ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي [. 62:يكنس]{أىالى ًإفَّد أىٍكًليىاءى المَّدًو الى خىٍكؼه عى

تنكَّدبو إذا تجنبو، كخمجو أم جذبو، كأراد أنو تجنب ما يجذبو : (كتنكَّدب المخالج عف كضح السبيؿ)
الدرىـ، كجميعيا : الضكء، كالكضح: جمع مخمج، كالكضح: عف كضح السبيؿ أم محجتو، كالمخالج

. دالة عمى الظيكر
 __________

. في ىكاجر يكمو: في نسخة أخرل (1)
 . بدكف نسبة إلى قائمو2/647لساف العرب  (2)

(2/458 )

 

قصد إذا عدؿ، كقصد إذا جار كىك مف األضداد، كأراد ىا ىنا كسار (: المسالؾ (1)كسمؾ أقصد)
. أعدؿ الطرؽ كأقكميا

الطريؽ الكاضحة المقصكدة، قاؿ : النيج كالمنياج كميا بمعنى كاحد، كىي: (إلى النيج المطمكب)
: العبدم

يعدم  (3)كاليدل (2)سبؿى المسالؾ.... كلقد أضاء لؾ الطريؽى كأنيجت 
. أم تقكَّدل كتعيَّدف

الغركر بالضـ ىك االسـ، كالمصدر منو االغترار مف اغتر بو اغتراران، : (كلـ تفتمو فاتبلت الغركر)



 

 

كأراد ما يغتر بو مف متاع الدنيا، كالمعنى في ىذا ىك أف الميمكات بالغركر لـ تفتمو بغررىا كىك 
. بالفاء

أراد كلـ تمتبس عميو مصادر دينو كمكارده فيككف أعمى ألجؿ : (كلـ تعـ عميو مشتبيات األمكر)
. كركد الشبو عميو، كعنى بذلؾ نفكذ بصيرتو كتحققو لما ىك بصدده

زالة الغٍّـي  (5)التفصي: الفىرجة بالفتح ىك(: البشرل (4)ظافران بفرجة) ، قاؿ أمية بف (6)مف اليٍّـي كا 
(: 7)الصمت

 __________
. أقصد: في نسخة: أقصر، ككتب فكقيا(: أ)اهقصد كما أثبتو، كفي (: ب)في نسخة، كفي  (1)
. الميالؾ(: ب)في  (2)
كانظر لساف العرب . كنسبو فيو إلى يزيد بف حذاؽ الشني (474ص)البيت في أساس الببلغة  (3)
3/727 .
. بفرحة: في شرح النيج (4)
. التخمص مف المضيؽ كالبمية: التفصي (5)
. كأكالو العمر، كىك تحريؼ(: أ)في  (6)
أمية بف أبي الصمت، كىك أمية بف عبد اهلل بف أبي الصمت بف أبي ربيعة الثقفي، (: ب)في  (7)

ىػ، شاعر جاىمي حكيـ، مف أىؿ الطائؼ، قدـ دمشؽ قبؿ اإلسبلـ، ككاف مطمعان 5المتكفى سنة 
ـ عمى نفسو الخمر، كنبذ عبادة األكثاف في الجاىمية، كتردد في اإلسبلـ،  عمى الكتب القديمة، كحرَّد

 (.53معجـ رجاؿ االعتبار ص)تكفي بالطائؼ 
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ةي كىحىؿٍّي اٍلًعقىاؿً .... ربما تكرهي النفكسي مف األمًر  ( 1)لو فىٍرجى
( 3)البشارة، ىذا (2)فرجة الحائط، كاألكؿ ىك مراده؛ ألف غرضو أنو قد ظفر بفرجة: كالفيرجة بالضـ

بسركر البشارة بالخير مف اهلل  (4)فيمف يركييا بالجيـ، كأما مف ركاىا بالحاء الميممة فأراد ظافران 
. تعالى

. كلذة النعيـ في الدار اآلخرة(: (5)كراحة النعماء)
. ألنو ال يخاؼ فيو تكدير السير، كال يمحقو تنغيص بو: (في أنعـ نكمو)
. إذ ال يخاؼ فيو فزعان كغيره مف أياـ الدنيا: (كآمف يكمو)
قد خرج مف الدنيا بالمكت كآثاره محمكدة بما أحرزه مف األعماؿ : (قد عبر معبر العاجمة حميدان )

. الصالحة



 

 

. اآلخرة فسعد بذلؾ (6)كىيَّدأ التقكل، كىي زاد: (كقٌدـ زاد اآلجمة سعيدان )
ما مف المكت عف أف : (كبادر مف كجؿ) كعجؿ بأعمالو مف أجؿ خكفو ككجمو، إما مف العقاب، كا 

. يقطعو عف ذلؾ
ما في تؤدة : اإلكماش ىك: (كأكمش في ميؿ) اإلسراع، كأراد كأسرع، إما في ميؿ عمره كمدتو، كا 

. كتأف كتبصر كتحقؽ
: رغب في الشيء إذا أراده، قاؿ النمر بف تكلب: (كرغب في طمب)

ةه فاٍصًبٍر لىيىا  اصى ذا تيًصٍبؾى خىصى لى الذم ييٍعًطي الرَّدغىائبى فارغبً .... كا  ( 7)كا 
 __________

:  مف بيتيف كىما132أكرد البيت ابف ىشاـ األنصارم في شذكر الذىب ص  (1)
 شؼ غمَّداؤىا بغير احتياؿ .... ال تضيقف باألمكر فقد تيك  
 ر لو فرجة كحؿ العقاؿ .... ربما تكره النفكس مف األم  

. 2/1066ككما في شذكر الذىب ىك في لساف العرب 
. بفرج: ، كفي نسخة أخرل(ب)في  (2)
. كىذا(: ب)في  (3)
. فأراد أنو ظافر(: ب)في  (4)
. النعمى: في النيج (5)
(. ب)دار، كىك تحريؼ، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (6)
:  مف بيتيف لمنمر بف تكلب ىما1/1189أكرد البيت في لساف العرب  (7)

كعمى كرائـ صمب مالؾ فاغضب .... ال تغضبف عمى امرئ في مالو 
لى الذم يعطي الرغائب فارغب.... كمتى تصبؾ خصاصة فارج الغنى   كا 
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. كأراد أف الرغبة إذا حصمت مع الطمب كاف أدعى ما يككف لمفعؿ كأقرب شيء في حصكلو ككجكده
المركر، كأراد أنو عجؿ في المركر ىاربان؛ ألف الكاحد إذا فر ىاربان : الذىاب ىك: (كذىب عف ىرب)

كاف أعظـ ما يككف لمسرعة في الذىاب، كأراد في األكؿ المبالغة في طمب الجنة، كفي الثاني الفرار 
. مف النار

في الدنيا  (1)أراد باليـك الدنيا، كأراد بالغد اآلخرة، كالمعنى فيو أنو رصد: (كراقب في يكمو غده)
. باإلعداد لفعؿ الخير لآلخرة، كأراد بالترقب الخكؼ، أكأراد بالترقب االنتظارككمو محتمؿ

. كهلل در كبلـ أمير المؤمنيف، فما ألطؼ معانيو، كأكثر فكائده، كأغزر أسراره



 

 

مضى قدمان أم لـ يعرج عمى شيء، كقيديمان بضمتيف منصكب عمى الحالية أم : (كنظر قيديمان أمامو)
: متقدمان، قاؿ الشاعر يصؼ امرأة فاجرة

ـه في الجٍفر ًمٍنقىاضي .... تمضي إذا زيًجرت عف سكءة قيديمان  ( 2)كأنَّديا ىىدى
 __________

. أرصد(: ب)في  (1)
: ىكذا( أ)لفظ البيت في  (2)

كما أثبتو مف شرح النيج البف _… _ كأنيا ىدـ في الجفر منقاة.... تمضي زجرت عف سؤة قدمان 
كىذا البيت أنشده : 3/37، كمف نسخة أخرل، كقاؿ في لساف العرب (ب)، كمف 6/267أبي الحديد 

: ابف السيرافي عف ابف دريد مع أبيات كىي
بغاضي .... قد رابني منؾ يا أسماء إعراضي  فداـ منا لكـ مقت كا 
يركضيا مف لئاـ الناس ركَّداضي .... إف تبغضيني فما أحببتي غانيةن 

ـه في الجفر منقاضي .... تمضي إذا زجرت عف سكأة قيديمان  كأنيا ىىدى
 تعمك المئيـ بضرب فيو إمحاضي .... قؿ لمغكاني أما فيكفَّد فاتكةه 
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. اآلخرة، غير معرج عمى غيرىا (2)المنيدـ، كأراد أنو مقبؿ عمى عمؿ (1)جانب البئر: كاليدـ
. أراد أنيا ىي النياية في الكفاية: (فكفى بالجنة)
. عمى األعماؿ كجزاء عمييا: (ثكابان )
. عطاءن مف اهلل تعالى: (!       كنكاالن )
. أم ىي النياية في الكفاية: (ككفى بالنار)
. عمى األعماؿ السيئة كجزاء عمييا: (عقابان )
. كبؿ المرتع كببلن ككباالن إذا كاف كخيمان ثقيبلن : ثقبلن ككخامة، مف قكليـ: (!ككباالن )
. أم ىك الكافي: (ككفى باهلل)
. ألعدائو أم معاقبان ليـ: (منتقمان )
. لمف كاف مف أكليائو في الدنيا بالغمبة كالقير، كفي اآلخرة باإلثابة بالجنة: (!كنصيران )
. القرآف: (ككفى بالكتاب)
. قائمان بالحجة: (حجيجان )
. مخاصمان لمف خالؼ أحكامو: (!كخصيمان )
. مف كاف عبدان هلل عمى الحقيقة، عامبلن بطاعتو: (أكصيكـ عباد اهلل)



 

 

. باتقائو في جميع األحكاؿ كميا: (بتقكل اهلل)
. قطع المعذرة فبل عذر ألحد في فعؿ طاعتو، كسمكؾ طريقيا: (الذم أعذر)
. بما قدـ مف النذر باألنبياء كالكتب: (بما أنذر)
. كأقاـ الحجو: (كاحتج)
. أكضح مف المناىج كاألعبلـ البينة: (بما نيج)
نما نكَّدره لمزيد المبالغة في عداكتو، كأنو قاؿ (3)كقدـ إليكـ التحذير: (كحذركـ عدٌكان ) : مف عدك، كا 

: عدك كعظـ حالو (4)أحذركـ عدٌكان كأم
 __________

. 3/784المنبر، كالصكاب كما أثبتو، كانظر لساف العرب : في النسختيف (1)
. أعماؿ(: ب)في  (2)
. بالتحذير(: ب)في  (3)
 .أم بدكف كاك(: ب)في  (4)
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نفذ السيـ مف الرمية إذا جاكزىا، كأراد أنو نفذ : نفذ إذا جاكز مف قكليـ(: (1)نفذ في الصدكر خفيان )
ما عمى أنو صفة  حتى بمغ الصدكر، كانتصاب خفيان، إما عمىالحاؿ أم نفذ خافيان بمكره كخدعو، كا 

. لممصدر أم نفذ نفكذان خفيان 
كانتصاب  [36:الشعراء]{كىاٍبعىٍث ًفي اٍلمىدىاًئفً }: بعث أم أرسؿ، كقكلو تعالى: (كبعث في اآلذاف نجيان )

ما بمعنى الجماعة، كأراد  ( 2) [أنو]نجيان، إما عمى المفعكلية، كيككف نجيان، إما بمعنى النجكل، كا 
ما أرسؿ جماعة بعد جماعة لمكسكسة، كما قاؿ تعالى كا }: أرسؿ نجكاه بالخدع كالمكر، كا  مىصي خى

أم جماعات، كيحتمؿ أف يككف منصكبان عمى الحاؿ أم بعث مناجيان ينفث في  [80:يكسؼ]{نىًجيًّيان 
. الصدكر بكسكاسو

. عف الطريؽ الكاضحة: (فأضؿ)
. مف الردل كىك اليبلؾ لمف اتبعو: (كأردل)
. األكاذيب كزخرفيا: (ككعد)
. األماني الباطمة: (كمنَّدى)
جمع سيئة، : حسَّدنيا لمف فعميا، كسيَّدؿ األمر فييا لمف ارتكبيا، كالسيئات: (كزيَّدف سيئات الجرائـ)

. األفعاؿ القبيحة: جمع جريمة كىي: كالجرائـ
ـٍ }: كبكقان، إذا ىمؾ قاؿ اهلل تعالى (3)كبؽ يبؽ: (كىٌكف مكبقات العظائـ) عىٍمنىا بىٍينىيي كىجى



 

 

. الفعمة الميمكة كجمعيا مكبقات، كأراد ميمكات األفعاؿ العظائـ: كالمكبقة [52:الكيؼ]{مىٍكًبقنا
النفس، : االستدناء بالمطؼ كالتقريب، كالقرينة ىي: االستدراج ىك: (حتى إذا استدرج قرينتو)

سراعيا إلى مراضيو (4)كأضافيا . إليو لما لو فييا مف المبلبسة بانقيادىا لو، كا 
 __________

. كمف نسخة أخرل( ب)خفيفان، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. كفي نسخة أخرل( ب)زيادة في  (2)
. كمف نسخة أخرل( ب)يكبؽ، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
ضافتيا(: أ)في  (4)  .كا 
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: غمؽ الرىف غمقان إذا أخذه المرتيف ال متناع الراىف عف افتكاكو، كفي الحديث: (كاستغمؽ رىينتو)
: قاؿ زىير (1)((ال يغمؽ الرىف))

ًمقىا.... كفارقتؾ ًبرىٍىفو ال فكاؾ لو  ( 2)يـك الكداع فأمسى الرىفي قد غي
. أراد أف الشيطاف إذا استحكـ أغكاه كظفر بما رجا منيـ

. حجد ما فعؿ مف التزييف مف األفعاؿ القبيحة: (أنكر مازيف)
. مف الكفر باهلل كالتكذيب برسمو: (كاستعظـ ما ىكَّدف)

 __________
قاؿ :  بسنده عف سعيد بف المسيب، قاؿ3/154أخرج نحكه اإلماـ أحمد بف عيسى في أماليو  (1)

، كبمفظ المؤلؼ ىنا ((الرىف ال يغمؽ، لو غنمو، كعميو غرمو)): رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ
، كىك في أنكار التماـ في (تحت الطبع)ركاه اإلماـ أحمد بف سميماف عميو السبلـ في أصكؿ األحكاـ 

، 194، كعزاه إلى الدارقطني كالحاكـ، كص4/193تتمة االعتصاـ لمعبلمة أحمد بف يكسؼ زبارة 
لى المنتخب لئلماـ اليادم إلى الحؽ يحيى بف الحسينعميو السبلـ ألمير  كعزاه إلى ابف ماجة، كا 

: يقاؿ: ، كقاؿ في شرحو ما لفظو3/379المؤمنيف عميو السبلـ، كالحديث أيضان في نياية ابف األثير 
غمؽ الرىف يغمؽ غمكقان، إذا بقي في يد المرتيف ال يقدر راىنو عمى تخميصو، كالمعنى أنو ال يستحقو 
المرتيف إذا لـ يستفكو صاحبو، ككاف ىذا مف فعؿ الجاىمية أف الراىف إذا لـ يؤدٍّي ما عميو في الكقت 

. انتيى. المعيف ممؾ المرتيف الرىف، فأبطمو اإلسبلـ
 .2/1007لساف العرب  (2)
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ما : (كحٌذر ما أمَّدف) كخٌكؼ ما كاف قد أمٌنيـ منو كىك العقاب، كذلؾ إنما يككف منو إما في القيامة، كا 
قىاؿى الشَّدٍيطىافي لىمَّدا قيًضيى األىٍمري ًإفَّد المَّدوى }: بعد الفراغ مف المعصية، كما حكى اهلل تعالى عنو في قكلو كى

ٍبتيـٍ ًلي فىبلى  ـٍ فىاٍستىجى ٍمطىافو ًإالَّد أىٍف دىعىٍكتيكي ـٍ ًمٍف سي مىٍيكي مىا كىافى ًلي عى ـٍ كى ـٍ فىأىٍخمىٍفتيكي ؽٍّي كىكىعىٍدتيكي ـٍ كىٍعدى اٍلحى كىعىدىكي
مىا أىٍنتيـٍ ًبميٍصًرًخيَّد  ـٍ كى ـٍ مىا أىنىا ًبميٍصًرًخكي ليكميكا أىٍنفيسىكي [. 22:إبراىيـ]إلى آخر اآلية{...تىميكميكًني كى

أـ ىذه ىي المنقطعة، كىي بمعنى بؿ، كأراد بؿ ىذا، كىك إعراض عف الكبلـ : (أـ ىذا اإلنساف)
أزيد عندؾ أـ بكر في الدار، كفي الخبر : األكؿ كالتفات إلى كبلـ آخر، كيرد في االستفياـ كقكلؾ

ٍيره ًمٍف ىىذىا الَّدًذم ىيكى مىًييفه }: كقكلو تعالى ـٍ أىنىا خى ككما كقعت في كبلمو ىذا، كالمعنى  [52:الزخرؼ]{أى
بؿ انظركا في أعجب مف ىذا كمو كىك خمؽ اإل نساف فإف فيو مف لطائؼ الحكمة كعجائب الصنعة، 

دراؾ معانيو القكل البشرية، كعنى باإلنساف ىك ىذا المدرؾ (1)[عف]ما تقصر  حصر أسراره، كا 
عمىيذه الصفة الصكرة المخصكصة المعبر عنو بأنا كأنت، كىك خبلؼ لما يزعمو الفبلسفة مف أف 
اإلنساف ىك أمر آخر مغاير ليذه البنية ليس جسمان كال عرضان، كقد ذكرنا كبلميـ في الكتب العقمية 

. كرددنا عمييـ ىذه المقالة، كنصرنا ما عٌكؿ عميو عمماء الديف مف أىؿ اإلسبلـ كالحمدهلل
. ابتدأه كاخترعو: (الذم أنشأه)

 __________
 .، كفي نسخة أخرل(ب)زيادة في  (1)
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نما لـ يذكر ابتداء خمقو آدـ  (1)أراد بذلؾ خمؽ بني: (في ظممات األرحاـ) [ عميو السبلـ]آدـ، كا 
؛ ألنو قد ذكره في خطبة قبؿ ىذه قد مرت كشرحنا كبلمو ىناؾ، فميذا لـ نكرره كشرع في كصؼ (2)

ظممة الرحـ، : [6:الزمر]{ًفي ظيميمىاتو ثىبلىثو }: خمقو اآلدمييف كالظممات ىي ثبلث كما قاؿ تعالى
. كظممة البطف، كظممة المشيمة، كىي التي تككف فييا األجنة

. لو (3)حجاب القمب، كأراد كالشغؼ الساترة: جمع شغاؼ كىي: الشغؼ: (كشغؼ األستار)
. منيان مصبكبان في الرحـ: (نطفة)
دىقت الماء كأدىقتو إذا أفر غتو بشدة كعنؼ، كأراد بذلؾ سرعة انصباب الماء في الرحـ، : (دىاقان )

ًمؽى ًمٍف مىاءو دىاًفؽو }: كما قاؿ تعالى . يشير إلى ذلؾ [6:الطارؽ]{خي
. ، كىك الطكر الثاني مف أطكار الخمقة(4)ثـ كاف بعد النطفة عمقة نحيفة صمبة: (كعمقة)
االمحاؽ أف ييمؾ : ممحقة متبلشية، أخذان ليا مف محاؽ اليبلؿ، قاؿ أبك عمرك بف العبلء: (محاقان )



 

 

(. 7)بضـ الميـ ككسرىا (6)، كالركاية فيو(5)الشيء كمحاؽ اليبلؿ
. حاصبلن في البطف كمستتران بو: (كجنينان )
. لثدم أمو يغتذم بو (8)كمتمقمان : (كراضعان )
. مكلكدان عمى كجو األرض: (ككليدان )
. غبلـ يافع كيفعة إذا كاف مرتفعان : مرتفعان عف سف الطفكلية، مف قكليـ: (كيافعان )

 __________
(. أ)بني سقط مف : قكلو (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. الساتر(: ب)في  (3)
. مجيفة ضئيمة(: ب)في  (4)
االمحاؽ أف ييمؾ الماؿ أك الشيء كمحاؽ : ، كلفظ عبارة أبي عمرك فيو3/446لساف العرب  (5)

. اليبلؿ
(. أ)فيو سقط مف : قكلو (6)
. دكف كسرىا: كفي نسخة أخرل( ب)في  (7)
 .ممتقمان : كفي نسخة أخرل( ب)في  (8)
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مىٍقنىا اإًلنسىافى }: سؤاؿ؛ أراه ىا ىنالـ يذكر أطكار الخمقة اإلنسانية كما ذكرىا اهلل تعالى في قكلو لىقىٍد خى كى
مىقىةن  مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى ، ثيَّـد خى عىٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مىًكيفو ، ثيَّـد جى -12:المؤمنكف]{...ًمٍف سيبلىلىةو ًمٍف ًطيفو

إلى آخر األطكار التي ذكرىا، كاقتصر ىا ىنا عمى ذكر بعضيا؟ [14
كجكابو؛ ىك أنو عميو السبلـ اقتصر عمى ذكر طرفيف منيا كاضحيف، فييما داللة عمى كماؿ القدرة 

: كعجيب الحكمة، فذكر
، كفييما تنبيو (2)كىك ككنو غبلمان يىفىعىة: (1)كىك ككنو نطفة كعمقة، ثـ الطكر الثاني: الطكر األكؿ

كا ًإلىى ثىمىًرًه ًإذىا أىٍثمىرى }: عمى ما بينيما مف الكسائط، كما قاؿ تعالى في آية أخرل انظيري
يىٍنًعوً  . فذكر طرفيف كأىمؿ ذكر ما بينيما مف ىذه الكسائط منبيان عمييا بذلؾ [99:األنعاـ]{كى

. أعطاه عمى سبيؿ اليبة: (ثـ منحو)
. يحفظ ما أكدع فيو مف العمـك الحكمية كاألنظار الفكرية: (قمبان حافظان )
مخرجان ليذه األحرؼ ينفث السحر بيا،  (4)كلحمة يتكمـ بيا، كجعؿ فييا ثبلثيف(: (3)كلسانان الفظان )

. كيمتقط الدر مف أجميا، كيصكغ بيا ديباج الكبلـ كحممو



 

 

. لحظو بعينو إذا صكَّدب حدقتو نحكه: حركة العيف، يقاؿ: المحظ ىك: (كبصران الحظان )
. ليككف فاىمان عمى جية االعتبار كالتذكر لمف سمؼ قبمو: (ليفيـ معتبران )

 __________
. اآلخر(: ب)في  (1)
(. 3/1014لساف العرب . )غبلـ يىفىعىةي كيافع كأفعة كيفع أم شاب (2)
. ناطقان (: ب)في  (3)
 (.ب)ثبلثيف سقط مف : قكلو (4)
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التي تدعك إلييا النفس عمى جية االنكفاؼ، كاالزدجار  (1)كينقٍّيص عف التسكفات: (كيقصٍّير مزدجران )
بالكعيدات الشرعية، فقد ركَّدبو اهلل تعالى عمى ىذه الخمقة، كأنشأه في ىذه األطكارليككف مزدجران 

. معتبران 
، ًفي أىمٍّي صيكرىةو }: سكَّدل تركيبو كعدلو، كما قاؿ تعالى: (حتى إذا أقاـ اعتدالو) -7:اإلنفطار]{فىعىدَّدلىؾى
8 .]
مىٍقنىا اإًلنسىافى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـو }: أم شبحو كتمثمت صكرتو، كما قاؿ: (كاستكل مثالو) [. 4:التيف]{لىقىٍد خى
. أدبر عمى جية االستكبار طالبان لمتكبر كالعمك: (نفر مستكبران )
. الذم اليبالي بما صنع، كأراد أنو مشى مف غير التفات متبختران مختاالن : السادر ىك: (كخبط سادران )
الدلك العظيمة، كأراد أنو منكب : الذم ينزع الماء، كالغرب ىك: الماتح ىك: (ماتحان ف ي غرب ىكاه)

. عمى متابعة ىكاه كمنقادان لو
العمؿ بجد كمشقة عمى النفس، كأراد أنو يكدح طمبان لمدنيا مف غير : الكدح ىك: (كادحان سعيان لدنياه)

ما عمى الحاؿ أم ساعيان  . احتفاؿ باآلخرة، كانتصاب سعيان إما مفعكؿ لو أم مف أجؿ السعي لمدنيا، كا 
نفاذ أغراضو كحاجاتو: (ف ي لذات طربو) . أم أنو يدأب في تحصيؿ شيكاتو كا 
. كمراداتو (2)كما يبدك مف أكطاره: (كبدكات أربو)
إلى كقكع الرزايا  (3)ثـ مع ذلؾ اليحتفؿ بما يرزأه مف فكات دينو، كال يمتفت: (ثـ ال يحتسب رزية)

. التي تفزعو النيماكو في لذاتو
عراضو عف جميع ما : (كال يخشع تقية) كال يميف قمبو إتقاء هلل تعالى كخكفان منو، فبعد ىذه الحاالت كا 

. يمحقو مف التبعات
 __________

. التشكقات: التسكيفات، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (1)



 

 

. األكطار جمع الكطر كىك الحاجة (2)
 .أم كال يمتفت(: ب)في  (3)
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التي افتتف بيا غافبلن مغتران عما ال يعذر في الغفمة  (1)في ىذه الحاالت: (فمات في فتنتو غريران )
. عنو
فييا أيامان قميبلن كمدة  (3)كأقاـ في الحياة عمى ىذه السقطة التي غبف(: يسيران  (2)كعاش في ىفكتو)

. يسيرة
لـ يحرز عكض ما فات عنو مف أعماؿ اآلخرة بما كاف منو مف تعجيؿ طيبات : (لـ ييًفد عكضان )

. الدنيا
. كلـ يؤٌد ما افترض اهلل تعالى مف ىذه الكاجبات: (كلـ يقض مفترضان )
عىاتي المنية) نفسو،  (4)فاجأتو فجائع المكت، كىك ما يحسُّو اإلنساف عند تحققو بخركج: (دىمتو فجى

. جمع فجعة: كفجعات
غبَّدر الحيض كغبٍّير المرض أم بقاياه، كأراد أنيا : بقايا الشيء، يقاؿ: الغبَّدر ىك: (في غبَّدر جماحو)

مف جماحو، كجمح الفرس جمكحان إذا غمب صاحبو عمى  (5)أتتو الفجائع بالمكت كىك عمى بقية
: الذم يركب ىكاه فبل يمكف رده عنو، قاؿ الشاعر: رأسو، كالجمكح مف الرجاؿ ىك

مىٍعتي ًعذارم جامحان ما يرٌدني  ( 6)عف البيًض أمثاؿ الدُّمى زىٍجري زىاًجرً .... خى
امض عمى سىنىنىًؾ : الكجو كالطريقة، يقاؿ: شدة الفرح كالنشاط، كالسنف ىك: المرح ىك: (كسىنىًف مراحو)

. أم عمى كجيؾ كطريقتؾ التي أنت عمييا، كأراد عمى طريقتو في الفرح كالنشاط
. أم أقاـ عمى ما ىكعميو مف غير التفات كالمباالة: (فظؿ سادران )
يغمره مف شدة ما يمـ بو مف  (7)قد زاؿ نكمو مما اعتراه مما: (كبات ساىران في غمرات اآلالـ)

. األكجاع كاألكصاب
 __________

. األحكاؿ(: ب)في  (1)
. كشرح النيج كفي نسخة أخرل كما أثبتو( ب)ىفكاتو، كفي (: أ)في  (2)
. أم خدع (3)
. لخركج(: أ)في  (4)
. كمف نسخة أخرل(. ب)تقية، كما أثبتو مف (: أ)في  (5)



 

 

. ال يردني: ما يردني، في المساف: ، بدكف نسبة إلى قائمو، كقكلو ىنا1/493لساف العرب  (6)
 .ما(: ب)في  (7)
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أتانا : التي تطرؽ اإلنساف أم تأتيو، أخذان مف قكليـ: الطكراؽ ىي: (كطكارؽ األكجاع كاألسقاـ)
. طركقان إذا أتى بالميؿ

( 1)((نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ أف يأتي الرجؿ أىمو طرقان كطركقان )): كفي الحديث
. أم بالميؿ مف غير شعكربو، كأراد مايأتي مف حكادث األمراض كالببليا

. شقيؽ ألنو ىك كأخكه اشتقا مف أصؿ كاحد، كىك األب كاألـ: إنما قيؿ لؤلخ: (بيف أخ شقيؽ)
. مشفؽ عميو مف المكت أف ينالو: (ككالد ككلد شفيؽ)
أم احضر ياكيؿ فيذا أكانؾ، كؿ ذلؾ مف أجؿ الجزع !  ياكيميا! ياكيميا: تقكؿ: (كداعية بالكيؿ جزعان )

. مما أصابيا مف ذلؾ
ضرب الكجو بالكؼ، قمقان أم فشبلن مما يفزع مف المصيبة، كقد : المدـ ىك: (كال دمة لمصدر قمقان )

فمف حداثة سني أني تركت رسكؿ اهلل مسجى، كطفقت : يككف لمصدر كىك أىكف، كفي حديث عائشة
(. 2)ألتدـ مع النساء

أراد اإلنساف الذم كصؼ حالو في سكرة المكت التي أليتو عف كؿ (: (3)كالمرء في سكرة مميية)
. شيء أراده

. الشديدة: الفؤاد مف شدة الكجع، كالكارثة (4)ما يغمر: الغمرة: (كغمرة كارثة)
. ذات الكجع الدالة عميو: الكاحدة مف األنيف، المكجعة: األنة: (كأنة مكجعة)
مف جذبو إذا أخذه بعنؼ كشدة، مكربة أم مانعة لمنىفىس عف أف يجرم، أخذان مف : (كجذبة مكربة)

. كربت الدلك، إذا ضيقت رأسيا بالحبؿ كأكثقتيا بو: قكليـ
. أم مؤلمة، مثؿ بحاؿ مف يسكقو مف خمفو سكقان عنيفان بشدة كخشكنة: (كسكقة متعبة)

 __________
نيى المسافر أف يأتي )):  بمفظ2/586، كلساف العرب3/121كرد نحكه في نياية ابف األثير  (1)

(. (أىمو طركقان 
. 3/359، كلساف العرب 4/245انظر النياية البف األثير  (2)
. مميثة: في شرح النيج (3)
 .ما تغمر(: ب)في  (4)
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الذم يكتب فيو؛ ألنو يطكل في أكفانو كيضـ عميو  (1)اشتقاقان مف الٌدرىج: (ثـ أدرج في أكفانو)
. كالكتاب إذا طكم، كأدرج بعضو في بعض

. أبمس الرجؿ إذا سكت كلـ ينطؽ: أم ساكتان الينطؽ قد ختـ عمىفٍيو، مف قكليـ: (مبمسان )
ًذبى منقادان سمسان ) . ، ال يعاصي مف يقكده كال يخالفو(2)أخذ بزمامو سمس القياد: (كجي
. عميو (3)كضع عمى السرير منعكشان : (ثـ ألقي عمى األعكاد)
ما : أم ينقؿ مف كطنو الذم كاف فيو في الدنيا إلى كصب آخر، كالرجيع مف الدكاب: (رجيع كصب)

(. 4)يرجع بو مف سفر إلى سفر آخر كىك الكاؿُّ 
. البعير الميزكؿ، كأراد أنو أنضاه السقـ أم أتعبو: النضك ىك: (كنضك سقـ)
. جمع حافد كىـ أكالد األكالد: الحفدة: (تحممو حفدة الكلداف)
. كالصادقيف في مكدتو (5)جماعة المحبيف لو: (كحشدة اإلخكاف)
عنو، أك ألنو لـ يسكنيا قط  (6)إلى مكضع فظيع يككف فيو غريبان النقطاع األىؿ: (إلى دار غربتو)

. مرة أخرل غير ىذه
. أم أف زيارتو منقطعة فبل يزار كما يزار األحياء بالبشاشة كالمكدة(: (7)كمنقطع زكرتو)
. شايعو عمى أمره إذا كااله عميو: الذم يكاليو كيصاحبو، مف قكليـ: (حتى إذا انصرؼ المشيع)
. عميو مف دفنو: (كرجع المتفجع)
. في مكضع قبره الذم حفر مف أجمو: (أقعد في حفرتو)

 __________
أنفذتو في دىٍرج كتابي بسككف الراء : الذم يكتب فيو، كمنو قكليـ: الٌدرىج، بسككف الراء كفتحيا (1)

(.. 202مختار الصحاح ص). أم في طية
. االنقياد(: ب)في  (2)
. أم محمكالن عمى النعش (3)
كٌؿ الرجؿ كالبعير مف المشي يكؿُّ كىبلىالن ككبللة : كيقاؿ: كىك الحاؿ، قمتي : في نسخة أخرل (4)

(. 576مختار الصحاح ص). أيضان أم أعيا
(. أ)لو سقط مف : قكلو (5)
. األىميف(: ب)في  (6)
 .كمفرد كحشتو: بعده في النيج (7)
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ما مناجيان، كانتصابو عمى الحاؿ مف الضمير في أقعد: (نجيان ) . إما ذك نجكل، كا 
ـٍ بىٍغتىةن فىتىٍبيىتيييـٍ }: بيتو بيتان أم أخذه بغتة، قاؿ اهلل تعالى: (لبيتة السؤاؿ) ، قاؿ [40:األنبياء]{بىٍؿ تىٍأًتيًي

: الشاعر
( 1)فأبيتي حتى ال أكادي أجيبي .... كما ىك إال أف أيرىاىا فجاءة 

. كأراد ما يمحقو عند السؤاؿ مف الدىشة كالتحير كضيؽ المسمؾ
عند االمتحاف يكـر : كما يككف مف العثار عند االمتحاف بالمسآلة، كليذا يقاؿ(: اال متحاف (2)كعثرة)

. الرجؿ أك يياف، لما يمحؽ ذلؾ مف ضيؽ المجاؿ، كارتعاد الفرائص
. أم كأعظـ مماذكرناه ككصفناه مف الببليا كالفجائع: (كأعظـ ما ىنالؾ بمية)
ما يييأ لمضيؼ عند قدكمو مف الطعاـ، كاستعاره ىاىنا لما يككف مف تقديـ : النزؿ: (نزؿ الحميـ)

(. 3)العقاب
صميت الرجؿ كأصميتو ناران إذا أدخمتو فييا، كتصمية مصدر صمى يصميو مثؿ : (كتصمية الجحيـ)

. عرل يعريو، كأراد إدخالو الجحيـ
عند حمييا  (5)فار القدر يفكر فكران إذا غمى كاشتد غميانو، كأراد نزكاتيا(: (4)كفكرات السعير)

. ككقكدىا
ـٍ }: العذاب فيستريحكا أكقات الفترة، كما قاؿ تعالى (6)ال يفتر عمييـ: (ال فترة مريحة) الى ييفىتَّدري عىٍنيي

ـٍ ًفيًو ميٍبًمسيكفى  [. 75:الزخرؼ]{كىىي
 __________

: ، بدكف نسبة إلى قائمو، كركايتو فيو32أساس الببلغة  (1)
كما ىي إال أف أراىا فجاءة فأبيت حتى ما أكاد أجيب 

. كعثر(: ب)في  (2)
. العذاب(: ب)في  (3)
. كسكرات الزفير: بعده في النيج (4)
. كمف نسخة أخرل( ب)بفكرانيا، كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
 .عنيـ(: ب)في  (6)
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ىك في دعة كخفض عيش، مزيحة بالزام : السككف في الراحة، يقاؿ: الدعة ىي: (كال دعة مزيحة)
. العذاب كتزيمو عنيـ (1) [عنيـ]أم تزيح 

(. 2)كال قكة تحجزىـ عمَّدا ىـ فيو مف العذاب كانتصار عنو: (كال قكة حاجزة)
نجز الشيء إذا فرغ كتقضى، كمنو إنجاز الكعد كىك حصكؿ كقتو، كأراد كال مكتة : (كال مكتة ناجزة)

. مفركغ عنيا
، كأراد كالنـك ىناؾ يسمي عنيـ ما ىـ فيو مف مقاساة العذاب : الًسٍنةي ىي: (كال ًسنىة مسمَّدية) النـك

. كمعاناتو
ـٍ }: الطكر بعد الطكر أم حالة بعد حالة، كما قاؿ تعالى: (بيف أطكار المكتات) مىقىكي قىٍد خى كى

. أم قرف بعد قرف في حالة بعد حالة، ككقت بعد كقت [14:نكح]{أىٍطكىاران 
أخرل، كال يزكؿ كقت إال كيتبعو  (3)أم ما تنقضي ساعة إال كيتمكىا ساعة: (كعذاب الساعات)

. كقت آخر، إلى غير غاية مف األبد كعذاب السرمد
. عذت بفبلف كاستعذت بو، إذالجأت إليو كاستجرت بو(: عائذكف (4)إنا هلل)

قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبٍّي }ك [200:األعراؼ]{فىاٍستىًعٍذ ًبالمَّدوً }: سكأؿ؛ االستعاذة معداة بالباء، كقكلو تعالى
كغير ذلؾ فأراه ىا ىنا عداه بالبلـ، كما كجو ذلؾ؟  [1:الناس]{ًبرىبٍّي النَّداسً }، ك[1:الفمؽ]{اٍلفىمىؽً 

نما متعمقيا محذكؼ تقديره إنا مممكككف أك : كجكابو؛ ىك أف البلـ ليست في هلل متعمقة بعائذكف، كا 
عبيد هلل كعائذكف بو مف عذابو، كيككف عائذكف محمكالن عمى مستسمميف هلل منقاديف لحكمو، كاألكؿ 

مىٍيًيـٍ }: أكلى، كما حمؿ قكلو تعالى . مننت فعدم بحرؼ الجر (5[)عمى ][7:الفاتحة]{أىٍنعىٍمتى عى
. المكصكفيف بالعبكدية هلل تعالى: (عباد اهلل)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. كذا في النسختيف، كلـ أىتًد لممعنى (2)
(. ب)ساعة زيادة في : قكلو (3)
. باهلل: كشرح النيج( ب)في  (4)
 (.أ)سقط مف  (5)
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. في الدنيا(: الذيف عيمٍّيركا(1)[أيف])
. في لذاتيا كنعيميا: (فنعمكا)
مٍّيميكا) . ما عمميـ اهلل مف األحكاـ كالشرائع: (كعي



 

 

. فتحققكا عف اهلل ما عرفيـ بو: (ففيمكا)
. امتداد الكقت كفسحتو: مف النظرة، كىي: (كأنظركا)
. غفمكا عمَّدا يراد منيـ مف أجؿ ما مدَّد ليـ في اآلجاؿ: (فميكا)
مٍّيميكا) عف األكصاب كاألسقاـ، كضركب النقمات التي كانت نازلة عمى األمـ الماضية، كالقركف : (كسي

. الخالية قبميـ
. (فنسكا)
. بما فسح ليـ في اآلجاؿ كميدَّد ليـ في األعمار: (أيميمكا طكيبلن )
. أعطكا شيئان جميبلن مف ضركب النعـ كعظائميا: (كمينحكا جميبلن )
ذٍّيكرا) . خكفكا بما قرر في عقكليـ، كبما كصميـ مف الكعيدات الشرعية: (كحي
. كىك العذاب المؤلـ المكجع البالغ كؿ غاية في األلـ: (أليمان )
. بما قرر في عقكليـ كبما كصؿ إلييـ مف المكاعيد الشرعية: (كىكيًعديكا)
. أم بالغان في الفخامة كؿ مبمغ: (!جسيمان )
األرض المطينة التي ال طريؽ : اليبلؾ، كأصؿ الكرطة ىي: الكرطة ىي: (احذركا الذنكب المكرطة)

. ، كأذنب الرجؿ أم أساء في فعمو، كأراد أخكفكـ مف الذنكب الميمكة لصاحبيا(2)بيا
الرداءة كالفساد، قاؿ : العيب كالعيبة كالعاب كالمعابة كميا بمعنى كاحد، كىي: (كالعيكب المسخطة)

: الشاعر
مىعىابي  (3)كما فيو لعيَّداب.... أنا الرجؿي الذم قد عبتيميكه 

. كالسخط خبلؼ الرضى، كأراد إياكـ كالقبائح التي تسخط اهلل كتنزؿ بكـ عذابو
 __________

. زيادة مف النيج (1)
أرض مطمئنة ال : الكرطة: 893كفي القامكس المحيط ص. ليا: كفي نسخة أخرل( ب)في  (2)

. طريؽ فييا
 بدكف نسبة إلى قائمو، كالشطر الثاني 2/938لعيابكـ، كالبيت أكرده في لساف العرب (: ب)في  (3)

: في النسختيف
.... كما لعياب فيو معاب 

 .(المساف)كأصمحتو مف 
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: أراد يا أىؿ الحكاس السميمة كالعقكؿ الصحيحة، كما قاؿ تعالى: (يا أكلي األبصار كاألسماع)
ارنا} ـٍ سىٍمعنا كىأىٍبصى عىٍمنىا لىيي . عمى جية االحتجاج عمييـ بذلؾ كقطع معذرتيـ [26:األحقاؼ]{كىجى
كمما : أراد يا أصحاب المعافاة مف العمؿ كاألكجاع المانعة مف الطاعات، كالمتاع: (كالعافية كالمتاع)

: تمتعت بو في الدنيا، قاؿ الشاعر
( 1)سىبٍقتى بو المماتى ىك المتاعي .... تىمىتَّدٍع يا مشعَّدث إٌف شيئان 

ٍنيىا كىًزينىتييىا}: ككما قاؿ تعالى يىاًة الدُّ [. 60:القصص]{مىتىاعي اٍلحى
أم الكقت  [3:ص]{كىالىتى ًحيفى مىنىاصو }: التأخر، كقكلو: النكص ىك: (ىؿ مف مناص أك خبلص)

. لمتأخر، كال خبلص عف ما كاف في اآلخرة مف األمكر المستحقة
. يعاذ أك يبلذ بو مف شدة تمؾ األىكاؿ: (أك معاذ أكمبلذ)
ما يرجع إليو، مف حار إذا رجع، كما قاؿ : أك شيء يستفرُّ فيو، كالمحار: (! أك فرار أك محار)

. أم يرجع [14:اإلنشقاؽ]{ًإنَّدوي ظىفَّد أىٍف لىٍف يىحيكرى }: تعالى
. أـ ىذه ىي المنقطعة، كىي بمعنى بؿ، كالمعنى بؿ الشيء مف ىذه األمكر أصبلن : (أـ ال؟)
ٍيؿه ًلكيؿٍّي أىفَّداؾو أىًثيـو }: الكذب، قاؿ اهلل تعالى: اإلفؾ ىك: (فأنى تؤفككف) الصرؼ : كاإلفؾ [7:الجاثية]{كى

كأراد مف أم جية يأتيكـ الصرؼ عف  [9:الذاريات]{ييٍؤفىؾي عىٍنوي مىٍف أيًفؾى }: عف الشيء، قاؿ اهلل تعالى
. سماع ىذه المكاعظ كاالنتفاع بيا

. بؿ مف أم مكاف حصؿ لكـ الميؿ عنيا كاإلعراض: (!أـ أيف تصرفكف)
دراؾ حقيقتيا كمتاعيا القميؿ المنقطع: (!أـ بماذا تغتركف) . بؿ أم شيء يغركـ في ىذه الدنيا، كا 
نما حظ أحد كـ مف األرض) . نصيبو: (كا 
. عمى سعة طكليا كعرضيا: (ذات الطكؿ كالعرض)

 __________
 .مشعَّدثان : كبيذا البيت سمي: ، كنسبو لممشعَّدث، كقاؿ3/434لساف العرب  (1)
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. القامة، كأراد قدر قامتو كشكمو: القدُّ : (قيدي قىدٍّيه)
. عميو عمى خده (1)التراب، كأراد معفران بالتراب كاقعان : العفر ىك: (!متعفران عمى خده)
فات، ال  (2)اآلف عبارة عف الكقت الحاضر، كأراد اتعظكا اآلف فإف ما مضى قد: (اآلف عباد اهلل)

. رجكع لو بحاؿ
منبكذ لما كاف في اآلجاؿ بقية  (4)أراد كحبؿ الخناؽ كىك المكت ميمؿ(: (3)كالخناؽ ميمؿ)

. كامتداد



 

 

(. 5)عف القبض، يأمر المبلئكة بقبضو: (كالركح مرسؿ)
( 6)((اليزاؿ المؤمف يكاقع الذنب الفينة بعد الفينة)): الحيف، كفي الحديث: الفينة: (في فينة اإلرشاد)

. كأراد في كقت إصبلح األحكاؿ باإلرشاد ليا إلى نجاتيا
. أراد كقت حياتيا كتصرفيا عمى الدنيا(: (7)كراحة األجساد)
. زماف الحياة: أميمو إذا أبقاه مدة، كأراد في مدة اإلبقاء كىي: (كميؿ البقية)
. أكلو، كأراد ابتداء اإلرادة بفعؿ الخيرات: أنؼ كؿ شيء: (كأىٍنًؼ المشيَّدة)

 __________
. كاقفان (: أ)في  (1)
. فقد(: ب)في  (2)
. مميؿ(: ب)في  (3)
. مميؿ(: ب)في  (4)
. لقبضو: في نسخة أخرل (5)
 في الباب 2/319ركاه القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي في مسند شمس األخبار  (6)
ما مف مؤمف إال كلو ذنب يصيبو الفينة بعد الفينة حتى : ))كعزاه إلى مسند الشياب بمفظ (176)

أخرجو الطبراني في الكبير عف ابف عباس فذكر : ، قاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو((يفارؽ الدنيا
ما مف مكلكد إال كلو )): ، بمفظ3/486لفظو مف الطبراني، كركل قريبان منو ابف األثير في النياية 

: في اليركم: مكلكد، قاؿ محقؽ النياية في اليامش: ، كقكلو((ذنب قد اعتاده، الفينة بعد الفينة
. 3/1157مؤمف، كبمفظ ابف األثير ىك في لساف العرب 

 .كباحة االحتشاد: بعده في شرح النيج (7)
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نظار التكبة) . كككف التكبة ينتظر كقكعيا مف جيتكـ كيؤ مؿ كقكعيا منكـ: (كا 
المكاف الكاسع، كأراد كككف المكاف فسيحان، كنى بو عف : الجكبة بالجيـ ىي(: (1)كانفساح الجكبة)

. اتساع األمر في ذلؾ كسيكلتو
. صعكبة خركج النفس: (قبؿ الضنؾ)
. أم الككف في القبر الضيؽ: (كالمضيؽ)
. الفزع مف أىكاؿ يـك القيامة: (كالركع)
. بالزام أم خركج النفس: (كالزىكؽ)
. كىك المكت: (كقبؿ قدـك الغائب المنتظر)



 

 

ذى اٍلقيرىل كىًىيى }: أم إىبلكو كتدميره، كما قاؿ تعالى: (كأخذة العزيز المقتدر) بٍّيؾى ًإذىا أىخى كىذىًلؾى أىٍخذي رى كى
[. 102:ىكد]{ظىاًلمىةه ًإفَّد أىٍخذىهي أىًليـه شىًديده 

كفي الخبر أنو عميو السبلـ لما خطب بيذه الخطبة اقشعرت ليا الجمكد، كبكت العيكف، كرجفت 
. القمكب
إف ىذه الخطبة مع اشتماليا عمى بديع المكاعظ، كنفيس الزكاجر، كقكارع الكعيد، فإنيا : كأقكؿ

. مشتممة عمىأفانيف مف عمـك الببلغة، بحيث ال غاية إال كقد بمغتيا، كال نياية إال كقد كصمتيا
 __________

 .الحكبة بالحاء الميممة، أل الحاجة كاألرب: في شرح النيج (1)
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 كمف كبلـ لو عميو السبلـ في ذكر عمرك بف العاص (81)
انتصاب عجبان عمى المصدرية، كىك مف المصادر التي ال تظير معيا : (!عجبان البف النابغة)

نما تذكر المصادر : عجبت عجبان، كما اليقاؿ: أفعاليا، فبل يقاؿ حمدت حمدان، كشكرت شكران، كا 
مجردة؛ ألنيا قد صارت عكضان عف أفعاليا، كأراد مف أجؿ ابف النابغة ييٍقضىى العجب، كالنابغة اسـ 

نما  (1)لمف لـ يكف لو إرب َّـد في الشعر، ثـ قاؿ بعد ذلؾ كأجاد في الشعركالذبياني كالجعدم، كا  قد ت
. ؛ ألنيالـ تكف لرشده(2)نابغة: قيؿ ألـ عمرك

. يقكؿ ليـ كيناطقيـ بذلؾ: (يزعـ ألىؿ الشاـ)
. مزاح كمجكف: (أف فيَّد دعابة)
. الكثير المعب، ككسرىا لحف: التَّدمعابة بفتح التاء ىك: (كأني امرؤ تىمعابة)

 __________
(. 75كانظر القامكس المحيط ص. )الدىاء كالعقؿ: اإلرب بالكسر (1)
:  مالفظو6/283ليمى، كقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج : اسميا سممى بنت حرممة، كقيؿ (2)

كانت النابغة أـ عمرك بف العاص أمة : قاؿ (ربيع األبرار)فأما النابغة فقد ذكر الزمخشرم في كتاب 
لرجؿ مف عنزة فسبيت، فاشتراىا عبد اهلل بف جدعاف التيمي بمكة، فكانت بغيان، ثـ أعتقيا، فكقع 

عمييا أبك ليب بف عبد المطمب، كأمية بف خمؼ الجمحي، كىشاـ بف المغيرة المخزكمي، كأبك سفياف 
بف حرب، كالعاص بف كائؿ السيمي في طير كاحد، فكلدت عمران، فادعاه كميـ، فحٌكمت أمو فيو، 

 .انتيى. ىك مف العاص بف كائؿ، كذاؾ ألف العاص بف كائؿ كاف ينفؽ عمييا كثيران : فقالت
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، كىذا (1)((كعافسنا النساء)): المعالجة، كفي الحديث: المعافسة كالممارسة ىي: (أعافس كأمارس)
نكار ليا . منو تعجب لمقالتو كا 

. أم قكالن باطبلن : (لقد قاؿ باطبلن )
. أم نطقان إثمان، أك ذا إثـ فيما قالو، كالبلـ في لقد ىي المحققة لمجممة بعدىا: (كنطؽ آثمان )
. ((شر القكؿ الكذب)): كما قاؿ صمى اهلل عميو كآلو: (أما كشر القكؿ الكذب)
(. 3(()مف أراد أف يمعف نفسو فميكذب: ))فيما حدث بو كقالو، كفي الحديث(: (2)إنو ليقكؿ فىيىٍكذىبي )

 __________
، كىك في نياية ابف -خ-، أعبلـ نيج الببلغة 6/280شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد  (1)

المعالجة : المعافسة: كقاؿ في شرحو ((فإذا رجعنا عافسنا األزكاج كالضيعة)):  بمفظ3/263األثير 
. كالممارسة، كالمبلعبة

(. ب)الكذب، ىامش في : في نسخة (2)
 .118ص( تصفية القمكب)كركاه المؤلؼ أيضان في كتابو  (3)
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يىًعدي فىيىٍخمىؼي ) الخمؼ في : مف عبلمة المنافؽ ثبلث كعدَّد منيا)): فيما كعد بو، كفي الحديث: (كى
(. 1()(الكعد

(. 2)((المسألة كدكح كخدكش)): يكثر السؤاؿ، كفي الحديث: (كيسأؿ فىييٍمحىؼي )
 __________

 بسنده عف بشير بف 112الحديث أخرجو اإلماـ الناصر األطركش عميو السبلـ في البساط ص (1)
في المنافؽ ثبلث )): قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: سمعت الحسف يقكؿ: ميمكف، قاؿ

ف صاـ كصمى كزعـ أنو مسمـ ذا حدث كذب: كا  ذا كعد أخمؼ، كا  ، كلو فيو ((إذا أكتمف خاف، كا 
، كأخرجو اإلماـ المكفؽ باهلل عميو السبلـ في (انظرىما فيو)شاىداف آخراف مف طريقيف مختمفيف 

ثبلث مف كف : ))بسنده عف أبي ىريرة بمفظ (125) تحت الرقـ 165االعتبار كسمكة العارفيف ص
ف صاـ كصمى، كزعـ أنو مسمـ ذا أؤتمف : فيو فيك منافؽ، كا  ذا كعد أخمؼ، كا  مف إذا حدث كذب، كا 

-59) رقـ 1/78، كمسمـ (257) رقـ 1/490أخرجو ابف حباف : ، قاؿ المحقؽ في تخريجو((خاف
 (كانظر تخريجو المكسع في كتاب االعتبار) 1/20،21بياف خصاؿ المنافؽ، كأبك عكانو  (110
ذا عاىد غدر: آية المنافؽ ثبلث)): بمفظ: كىك ذا كعد أخمؼ، كا  ، في مطمح ((إذا حدث كذب، كا 



 

 

.  باب عبلمات اإليماف1/56، كمسمـ 1/84أخرجو البخارم : ، قاؿ محققو89اآلماؿ ص
 كىك في مكسكعة أطراؼ الحديث 327الحديث بيذا المفظ ركاه المؤلؼ في تصفية القمكب ص (2)

، كعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ ((المسألة كدكح في كجو صاحبيا)):  بمفظ8/669النبكم الشريؼ 
، كلو شاىد أكرده في لساف (16837)، ككنز العماؿ برقـ 3/96، كمجمع الزكائد لمييثمي 2/94

مف سأؿ كىك غني )): كفي حديث النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ أنو قاؿ:  بمفظ3/228العرب 
 (.(جاءت مسألتو يـك القيامة خدكشان أك خمكشان، أك كدكحان في كجيو
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البخؿ، : خصمتاف ال تجتمعاف في مؤمف)): بما عنده كىك قادر عميو، كفي الحديث: (كيسأؿ فىيىٍبخىؿي )
(. 1( )(كسكء الخمؽ

الخيانة : مف عبلمات المنافؽ ثبلث، كعدَّد مف جممتيا)): إذا عكىد، كفي الحد يث: (كيخكف العيد)
(. (في العيد

: القرابة، كأراد كيقطع األرحاـ كاألقارب عف الصمة، قاؿ حساف: اإلؿُّ : (كيقطع اإلؿَّد )
كإؿٍّي السَّدٍقًب مف رىٍأًؿ النَّدعىاـً .... إٌف إلَّدؾ مف قريشو  (2)[لعمرؾ]

. فيذه أسكأ الخصاؿ مكجكدة فيو
. أراد إذا التقت الصفكؼ: (فإذا كاف عند الحرب)
. لغيره عف التأخر: (فأم زاجر)
. لغيره بالتقدـ: (كأم آمر)
. أراد عمران : (ىك)
أراد اإلعبلـ بحالو في الجبف، كىك أنو شجاع في حاؿ المسالمة : (ما لـ تأخذ السيكؼ مآخذىا)

. كالتباعد عف الحرب
أراد فإذا التحمت الحرب كتقارب األبطاؿ، كدنا كؿ كاحد مف صاحبو، كاتصمت : (فإذا كاف ذلؾ)

. السيكؼ
. كاف غاية أمره كقصارل حالو في خدعة الحرب: (كاف أكبر مكيدتو)
الحالة في الفعؿ كالطُّعمة كالٌركبة، كأراد أف غايتو في ذلؾ : السٌُّبةي ىي(: سيبَّدتىوي  (3)أف يمنح القـك)

. سؿُّ لسانو بالسب كاألذية
 __________

كعزاه إلى مسند الشياب كىك في مطمح  (92) في الباب 1/494ركاه في مسند شمس األخبار  (1)
، كفي مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم 6/337، كشرح نيج الببلغة البف أبي الحديد 87اآلماؿ ص



 

 

لى إتحاؼ السادة المتقيف (1962) عزاه إلى سنف الترمذم4/618 ، كحمية األكلياء 8/193، كا 
2/389 .
ف(: أ)كمف نسخة أخرل، كبدايتو في( ب)سقط مف  (2) إلخ، كفيو زحؼ، كأثبتو مف ...لعمرؾ كا 

، 124انظر القامكس المحيط ص)كلد النعاـ : كالرأؿ. كلد الناقة: ، كالسقب1/86لساف العرب 
(. 1296ص
 .القـر: في النيج (3)
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كيحكى أف أمير المؤمنيف دعا إلى البراز في صفيف فبرز إليو عمرك بف العاص فتجاكال قميبلن، فمما 
تأممو عمرك أنو أمير المؤمنيف كأنو ال طاقة لو بو، فحمؿ عميو أمير المؤمنيف ليقتمو فألقى نفسو عف 

فرسو كاقتحـ عنيا، ككشؼ عكرتو مكاجيان بيا أمير المؤمنيف، فمما رآىا عميو السبلـ غض بصره، 
( 1)كانصرؼ عمرك مكشكؼ العكرة، كنجا بتمؾ المكيدة

 __________
كأما خبر عمرك في صفيف كاتقائو :  ما لفظو314-6/312قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)

بداء سكءتو، فقد ذكره كؿ مف صنَّدؼ في السير  حممة عمي عميو السبلـ بطرحو نفسو عمى األرض كا 
حدثنا : قاؿ (صفيف)كتابان، كخصكصان الكتب المكضكعة لصفيف، قاؿ نصر بف مزاحـ في كتاب 

كاف عمرك بف : محمد بف إسحاؽ، عف عبد اهلل بف أبي عمرك، كعف عبد الرحمف بف حاطب قاؿ
العاص عدكان لمحارث بف نضر الخثعمي، ككاف مف أصحاب عميعميو السبلـ، ككاف عميعميو السبلـ 
قد تييبتو فرساف الشاـ، كمؤل قمكبيـ شجاعتو، كامتنع كؿ منيـ مف اإلقداـ عميو، ككاف عمرك قٌمما 

: جمس مجمسان إال ذكر فيو الحارث بف نضر الخثعمي كعابو، فقاؿ الحارث
رث بالسكء أك يبلقي عمٌيا .... ليس عمرك بتارؾ ذكره الحا 

ػمف ال يحسب الفكارس شيا .... كاضع السيؼ فكؽ منكبو األيػ 
ػع كقد أمست السيكؼ عصيا .... ليت عمران يمقاه في حكمة النقػ 
ـ إذا كاف بالبراز مميا .... حيث يدعك لمحرب حامية القك 

فشاعت ىذه األبيات حتى بمغت _… _ ػر أك المكت كؿ ذاؾ عميا.... فالقو إف أردت مكرمة الدىػ 
عمران، فأقسـ باهلل ليمقيف عميان كلك مات ألؼ مكتة، فمما اختمطت السيكؼ لقيو فحمؿ عميو برمحو، 
فتقدـ عمي عميو السبلـ كىك مخترط سيفان معتقؿ رمحان، فمما رىقو ىمز فرسو ليعمك عميو، فألقى 

عمرك نفسو مف فرسو إلى األرض شاغران برجميو، كاشفان عكرتو، فانصرؼ عنو الفتان كجيو مستدبران 
 .انتيى. لو، فعٌد الناس ذلؾ مف مكارمو كسؤدده، كضرب بيا المثؿ
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: ، كليذا قيؿ فيو
( 1)كمىا ردَّدىا يكمان ًبسىكأتو عمرك.... كال خيرى في دفع الردل بمذلةو 

ألف المعب إنما ىك نشاط كفرح، كذكر المكت (: المعب ذكر المكت (3)ليمنعن ي عف (2)أما كاهلل إنو)
. معو لمعب كال ليك (4)ييكدٍّيرالنفس، كيضجٍّير الخاطر فبل نشاط

نو ليمنعو مف ) ( 7[ )أم]قبكؿ الحؽ نسياف اآلخرة  (6)أراد مف(: الحؽ نسياف اآلخرة (5)[قكؿ]كا 
. إعراضو عف اآلخرة، كاطراحيا عف قمبو

نما كاف لغرض الحطاـ(: (8)إنو لـ يبايع معاكية) . أم لـ يكف منقادان لمعاكية مف أجؿ الديف، كا 
. العطية مف الماؿ: األتية(: (9)حتى أتاه أتيَّدة)
نما قاؿ: الرضيخة: (كرضخ لو عمى ترؾ الديف رضيخة) عمى ترؾ الديف أم عمى : الماؿ القميؿ، كا 

ىمالو . اإلعانة عمى البغي، كالمخالفة التي فييا ترؾ الديف كا 
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (82)
باألكلية  (10)أراد أنو المختص: (كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، األكؿ ال شيء قبمو)

كالقدـ كاألزلية، كمف كاف ىذه حالو فبل شيء غيره يكصؼ بالقبمية؛ ألف كؿ ما سكاه فيك محدث، 
. فيستحيؿ أف يككف سابقان لو

 __________
: البيت ىك ألبي فراس الحمداني كىك مف قصيدتو الشييرة التي مطمعيا (1)

أما لميكل نيي عميؾ كال أمر .... أراؾ عصي الدمع شيمتؾ الصبر 
. إني: في النيج (2)
. مف: في النيج (3)
. فبل نشاطة(: ب)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
. كمف نسخة أخرل( ب)إلخ، كما أثبتو مف ... أراد أف مف قبكؿ (: أ)في  (6)
. زيادة في نسخة أخرل (7)
. لمعاكية(: ب)في  (8)
. إلخ...حتى شرط لو أف يؤتيو أتيَّدة كيرضخ لو : في شرح النيج (9)
 .مختص(: أ)في  (10)
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ألف بقاءه إذا كاف حاصبلن لذاتو، استحاؿ أف يككف كجكده منقطعان، كليذا كاف : (كاآلخر ال غاية لو)
. ال آخر لكجكده كال غاية كال انقطاع لو

كقعت عمى : أراد أف الظنكف ال تثبت كاحدة مف صفاتو، مف قكليـ: (ال تقع األكىاـ لو عمى صفة)
. األرض أم ثبت عمييا

عقدت عمى كذا إذا : أراد بعقد العقكؿ استيبلءىا عميو، مف قكليـ: (كال تٍعقدي العقكؿ منو عمى كيفية)
. كنت مستكليان عميو، كالمعنىأف العقكؿ ال تحيط كال تستكلي بكيفية مف كيفياتو في كؿ أحكالو

أم ال تجرم عميو، كال تتصؿ بو الجزئية كالبعضية، إذ لك كاف ذا : (كال تنالو التجزئة كالتبعيض)
أجزاء لكاف مؤتمفان منيا، كلك كاف مؤتمفان لكاف جسمان، كلك كاف جسمان لكاف محدثان، كتقرر بالبرىاف 

. العقمي أزليتو، كأنو ال بداية لكجكده
. برؤيتيا؛ الستحالة ككنو مدركان : (كال تحيط بو األبصار)
. بمعرفتيا؛ ألف حقيقة ذاتو غير معمكمة لمبشر: (كالقمكب)
. أراد انتفعكا بالمكاعظ، كانظركا في العبر السالفة قبمكـ(: عباد اهلل بالعبر (1)اتعظكا)
. لمف اعتبربيا بإحراز الثكاب كالكقاية مف العقاب: (النكافع)
في تكرار ىذه النعـ كتبلحقيا  (4[)أف]النعـ، كأراد : ىي (3)اآلالء(: السكاطع (2)كاعتبركا باآلالء)

عميكـ أعظـ االعتبار، فإف مف حؽ مف ىذه حالو في اإلنعاـ بأصكؿ النعـ كفركعيا، أف ييٍشكىرى فبل 
ـى لو بالطاعات دي، كأف ييقىا نما قاؿ(5)ييٍكفىري كأف ييٍعرىؼى فبل ييٍجحى السكاطع، لما فييا مف الظيكر : ، كا 

. سطع الفجر إذا ظير كارتفع: كالكضكح، مف قكليـ
 __________

. فا تعظكا: في شرح النيج (1)
. باآلم: في شرح النيج (2)
. التي(: أ)في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
 .كأف تقاـ لو الطاعات(: ب)في  (5)
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زجره إذا كفو كمنعو، كأراد امتنعكا عف المناىي كميا، بما أتاكـ مف (: بالنذر البكالغ (1)كازدجركا)
ما التي بمغت كؿ غاية في  النذر مف الكتب كالرسؿ البكالغ، إما الكاصمة إليكـ مف جية اهلل، كا 

. اإلنذار
. كحثكا نفكسكـ عمى إحراز النفع األخركم بالعمؿ عمى الذكر كالمكاعظ: (كانتفعكا بالذكر كالمكاعظ،)
فكأف ىذه لما خففت بطؿ عمميا، ككليتيا الجممة الفعمية، كأراد فعف : (فكأف قد عمقتكـ مخالب المنية)

. قريب كقد أنشبت المنية فيكـ مخالبيا
. كزاؿ عنكـ ما كنتـ تريدكنو مف األماني، كاحدتيا أمنية: (كانقطعت عنكـ عبلئؽ األمنية)
. دىمو األمر، إذا غشيو كركبو: غشيتكـ، مف قكليـ: (كدىمتكـ)
. فظع األمر إذا صعب كاشتد، كأراد األمكر الفظيعة: (مفظعات األمكر)
كدي }: أشار إلى قكلو تعالى: (كالسياقة إلى الكرد المكركد) : كالكرد ىك [98:ىكد]{ًبٍئسى اٍلًكٍردي اٍلمىٍكري

بئس المكركد مكردىـ الذم كردكه؛ ألف المكرد إنما يراد : الذم يردكنو، كأنو قاؿ: المكركد، كالمكركد
. لتسكيف العطش، كتبريد األكباد، كالنار ضد ذلؾ

شىًييده }) اءىٍت كيؿُّ نىٍفسو مىعىيىا سىاًئؽه كى ىذه اآلية ما أعجبو ثـ مع  (2)انظر إلى مكقع: [21:ؽ]({كىجى
. ماليا مف المكقع الحسف، فيي متميزة عف جميع ألفاظ الخطبة تمييزان ال يمكف دفعو، كال يسع إنكاره

. إلى العرصة: (سائؽ يسكقيا إلى محشرىا)
. بما عممتو مف خير كشر: (كشاىد يشيد عمييا بعمميا)
اتو }: كما قاؿ تعالى: (فأما الجنة فدرجات متفاضبلت) ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى يي فىٍعنىا بىٍعضى [ 32:الزخرؼ]{كىرى

. كىذا عاـ في الدنيا كاآلخرة
 __________

. كمف نسخة أخرل( ب)كازدجر، كما أثبتو مف النيج كمف (: أ)في  (1)
 .كمف نسخة أخرل( ب)مكاقع، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
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، كفي حديث ابف عباس في قكلو (1)ىذه تفكت ىذه في الصفة فبل اجتماع بينيا: (كمنازؿ متفاكتات)
اتو }: تعالى ـى دىرىجى ـٍ كىالَّدًذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم مابيف الدرجتيف : أنو قاؿ [11:المجادلة]{يىٍرفىًع المَّدوي الَّدًذيفى آمىنيكا ًمٍنكي
. خمسمائة عاـ (2)مسيرة

اًلًديفى ًفييىا أىبىدنا}: أم ىك دائـ الآخرلو، كما قاؿ تعالى: (ال ينقطع نعيميا) [. 57:النساء]{خى
. االرتحاؿ، أم ال يرحؿ مف كاف مقيمان فييا: الظعكف ىك: (كال يظعف مقيميا)
. خبلفان لنعيـ الدنيا، فإف الخالد فيو يصيبو اليـر كالضعؼ: (كال ييـر خالدىا)



 

 

. الضر كالحاجة: أم ال يصيبو بؤس، كالبؤس ىك: (كال يبأس ساكنيا)
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (83)
. ما ييسىرُّ في القمكب: جمع سريرة، كىك: (قد عمـ السرائر)
. امتحنيا كابتبلىا: (كخبر الضمائر)
. في العمـ لعممو بما ال يتناىى: (لو اإلحاطة بكؿ شيء)
. فبليقيره قاىر: (كالغمبة لكؿ شيء)
. فبل يخرج عف ممكو شيء: (كالقكة عمى كؿ شيء)
االسـ مف اإلمياؿ، كأراد في تراخي أجمو، أك يككف : الميؿ ىك: (فميعمؿ العامؿ منكـ في أياـ ميمو)

. التؤدة كالتأني: الميؿ ىك
(. 3)إغشاء األجؿ إياه: (قبؿ إرىاؽ أجمو)
. بالمكت كأحكاؿ القيامة فإنيا ليست بأكقات عمؿ: (كفي فراغو قبؿ أكاف شغمو)
. زمف التنفس في الدنيا بسعة اآلجاؿ: (كفي متنفسو)
. أم بكظـ، فتخرج نفسو بمشقة كصعكبة: (قبؿ أف يؤخذ بكظمو)
. كليكطئ لراحة نفسو، أم مف أجؿ راحتيا كلذتيا: (كليميٍّيد لنفسو)
. أراد كيثبٍّيت لمستقر قدمو: (كقدمو)
. االنتقاؿ أم مف مكضع ظعكنو كىي الدنيا: الظعكف ىك: (كليتزكد مف دار ظعنو)

 __________
. بينيما(: ب)في  (1)
. كمف نسخة أخرل( ب)مسير، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
 (.ب)أتاه، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
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. كىي اآلخرة: (لدار إقامتو)
: أخاؾ أخاؾ، كالطريؽ الطريؽ، قاؿ: تكرير لممحذر منو، كقكليـ: (فاهلل اهلل)

( 1)كساع إلى الييجا بغير سبلح.... أخاؾ أخاؾ إف مف ال أخان لو 
. كىك منصكب بإضمار فعؿ أم اتقكا اهلل كاحذركه

. ياعباد اهلل، فإف مف كاف عبدان فحقيؽ بو أف يطيع سيده كيطابؽ غرض مكاله: (عباد اهلل)
أراد راقبكه فيما استحفظكـ مف كتابو مف القياـ بفركضو : (أييا الناس، فيما استحفظكـ مف كتابو)



 

 

. كأحكامو كالكقكؼ عند حدكده
كجعميا عندكـ كديعة لتككف مؤدَّداة عند طمبيا مف جيتو، كالضميرفي (: حقكقو (2)كاستكدعكـ مف)

. أك إلى كتابو (3)حقكقو يحتمؿ أف يككف را جعان إلى اهلل تعالى
: بؿ خمقكـ مف أجؿ اإلحساف مف جيتو كالتفضؿ عميكـ، كما قاؿ تعالى: (فإف اهلل لـ يخمقكـ عبثان )
مىا بىٍينىييمىا بىاًطبلن } مىٍقنىا السَّدمىاءى كىاألىٍرضى كى مىا خى ـٍ }، [27:ص]{كى مىٍقنىاكي ًسٍبتيـٍ أىنَّدمىا خى أىفىحى

[. 115:المؤمنكف]{عىبىثنا
، أم [36:القيامة]{أىيىٍحسىبي اإًلنسىافي أىٍف ييٍترىؾى سيدنل}: أم ميمميف، كما قاؿ تعالى: (كلـ يترككـ سدل)

. ميمبلن مف غير رعاية كحفظ
. بؿ أكضح لكـ السبيؿ بالبراىيف العقمية كالنقمية بحيث ال لبس ىناؾ: (كلـ يدعكـ في جيالة كعمى)

 __________
. البيت لمسكيف الدارمي (1)
. كمف نسخة أخرل كمف شرح النيج( ب)، كما أثبتو مف (أ)مف سقط مف : قكلو (2)
 (.ب)تعالى سقط مف : قكلو (3)
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نىٍكتيبي مىا قىدَّدميكا }: ما يؤثر عف اإلنساف بعد مكتو، كما قاؿ تعالى: األثر: (قد سمَّدى آثاركـ) كى
كلد صالح : (1)إذا مات ابف آدـ انقطع عنو سائر عممو إال ثبلثة: ))، كفي الحديث[12:يس]{كىآثىارىىيـٍ 

. {كىآثىارىىيـٍ }: فيذه ىي اآلثار التي أرادىا اهلل بقكلو (2( )(يدعك لو، أك عمـ ينتفع بو، أك صدقة تجرم
: مف خير كشر كصغير ككبير، كظاىر كمستكر عمى جميع صفاتيا، ككؿ أحكاليا: (كعمـ أعمالكـ)
مىؽى } كأراد التعجب مف حاؿ مف ينكر ذلؾ، أم مف يخمؽ خمقان كيؼ يخفى  [14:الممؾ]{أىالى يىٍعمىـي مىٍف خى

. عميو أفعالو كشيء مف أحكالو
. في لكحو المحفكظ مف طكيؿ كقصير (3)قدرىا كعمميا كخطيا: (ككتب آجالكـ)
. أراد القرآف(: عميكـ الكتاب (4)فأنزؿ)
. بيانان لمصالحكـ الدينية، كفصؿ خصكماتكـ الدنيكية: (تبيانان )

 __________
. إالَّد مف ثبلث: ظ: بقكلو( ب)ظٌنف فكقيا في  (1)
في مكسكعة أطراؼ الحديث (( إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف ثبلث: ))الحديث بمفظ (2)

، كنصب الراية لمزيمعي (1376)سنف الترمذم : ، كعزاه إلى عدة مصادر منيا1/404النبكم 
تحاؼ السادة المتقيف 3/159 .  كغيرىا، انظر المكسكعة9/87، 5/22، 1/114، كا 



 

 

، بسنده عف 1/69في األمالي الخميسية  (ع)كأخرجو اإلماـ المرشد باهلل يحيى بف الحسيف الشجرم 
كلد صالح يدعك لو، أك صدقة جارية، : إذا مات الرجؿ انقطع عممو إال مف ثبلث)): أبي ىريرة بمفظ
(. انظر األمالي الخميسية)، كلو فيو طريؽ آخر كشاىد قريب منو ((أك عمـ ينتفع بو

. كحصميا(: ب)في  (3)
 .كأنزؿ: كشرح النيج( ب)في  (4)
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تماـ شرعو، : (كعمَّدر فيكـ نبيو أزمانان ) مقدار ما يعمـ الصبلح في بقائو، لتبميغ ما أرسمو بو إليكـ كا 
ـٍ }: كما قاؿ تعالى ـٍ ًدينىكي [. 3:المائدة]إلى آخرىا{...اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

كمالو ليـ إتماـ مصالحيـ  (1)فإكمالو لو: (حتى أكمؿ لو كلكـ) إتماـ شريعتو التي بعث بيا، كا 
. الدينية

كماؿ ألمره(: الذم رضي لنفسو (3)مف كتابو دينو (2)فيما أنزؿ) . مما عمـ أنو صبلح ليـ كا 
أنييت إليو كذا إذا أكصمتو : أراد جعؿ لكـ الغاية في اال تصاؿ، مف قكليـ: (كأنيى إليكـ عمى لسانو)

. إياه، عمى لسانو أم بكاسطتو
. الضمير هلل أم الذم يحبو مف األعماؿ كيريد كقكعو مف جيتكـ: (محابَّدو مف األعماؿ)
. كالذم نيى عنو ككرىو: (كمكارىو)
. كجميع ما نيى عنو كأمر بو: (كنكاىيو كأكامره)
ألؽ العصا، كألًؽ ما : إليكـ فبل عذر لكـ عنده بعد ذلؾ، مف قكليـ (4)نبذىا: (كألقى إليكـ المعذرة)

. في يمينؾ
. أم أخذىا كأقاميا عميكـ، فالحجة عميكـ مف جيتو قائمة: (كاتخذ عميكـ الحجة)
قدمت الطعاـ إليو، كأراد كخكفكـ بما قدَّدـ إليكـ : أم جعمو مقدمان، مف قكليـ(: (5)كقدَّدـ إليكـ الكعيد)

. مف ىذه الكعيدات كالقكارع الزجرية
إني لكـ نذير بيف يدم، أم بالقرب مني كعمى إثرم عذاب : بقكلو: (كأنذركـ بيف يدم عذاب شديد)

. فيما جئت بو (6)شديد لمف خالؼ أمرم
ًبيفى }: كيحكى أنو لما نزؿ قكلو تعالى تىؾى األىٍقرى جمع الرسكؿ جميع بطكف  [214:الشعراء]{كىأىنًذٍر عىًشي رى

(. 7)(إني لكـ نذير بيف يدم عذاب شديد): قريش، كقاؿ
 __________

(. أ)لو سقط مف : قكلو (1)
. نٌزؿ(: ب)في  (2)



 

 

. دينو، زيادة في النيج (3)
. نثرىا(: ب)في  (4)
. بالكعيد: في النيج (5)
. أم فيما جئت بو(: ب)في  (6)
 .3/345انظر نحكه في الكشاؼ  (7)
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تبلفيو كىك عمىشرؼ الزكاؿ، كأراد تبلفكا ما بقي بالمبادرة : استدراؾ الشيء: (فاستدرككا بقية أيامكـ)
. إلى الطاعة كاالىتماـ بأمر اهلل كامتثاؿ كاجباتو

. كأكرىكىا عمى الصبر: (كصبٍّيركا ليا أنفسكـ)
أراد أف التفريط في حؽ اهلل أكثر مف القياـ (: فييا الغفمة (1)فإنيا قميؿ في كثير األياـ الت ي تككف)

. بو، كاإلعراض عف الطاعة أكثر المحالة مف التشاغؿ بيا
. ما يعرض عف استماع المكاعظ كثيرال يمكف حصره (2)أراد أف: (كالتشاغؿ عف المكعظة)
. تيكنكا ليا اقتحاـ الرخص كترؾ العزائـ: (كال تٌرخصكا ألنفسكـ)
كىالى }: فتذىب منصكب عمى أنو جكاب النيي، كقكلو تعالى: (فتذىب بكـ الرخص مذاىب الظممة)

ـي النَّداري  كذىب بو إذا مرَّد بو، كأراد أنكـ إذا اتبعتـ الرخص  [113:ىكد]{تىٍركىنيكا ًإلىى الَّدًذيفى ظىمىميكا فىتىمىسَّدكي
امَّدحت أنكار الكاجبات ، كاندرست آثارىا فحصمتـ في ظممة العذاب بذلؾ، فاستعار  (3)كانتحيتمكىا

. الظممة مف أجؿ ذلؾ
: الرشكة، كفي المثؿ: المصانعة، كىي: اإلدىاف ىي: (كال تداىنكا فييجـ بكـ اإلدىاف عمى المعصية)

مف صانع الماؿ لـ يحتشـ مف طمب الحاجة، كأراد أف الرشكة تيجـ بكـ، أم تسرع بكـ إلى الحكـ 
بغير الحؽ فيككف إقدامان عمى المعصية مف الراشي؛ لككنو أخذ ما ليس لو، كالمرتشي لككنو ظمـ 

غيره كحكـ بخبلؼ أمر اهلل كحكمو، كفي ىذا داللة عمى عظـ مكقع الرشكة في الديف كخطر 
. المصانعة كاإلدىاف
 __________

. التي تككف منكـ فييا الغفمة: في شرح النيج (1)
(. أ)إف سقط مف : قكلو (2)
 .كانتخبتمكىا، فيككف المعنى، كاخترتمكىا(: ب)أم قصدتمكىا، كفي  (3)
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ألف مع الطاعة النجاة مف النار، كال نصح أعظـ : (عباد اهلل، إف أنصح الناس لنفسو أطكعيـ لربو)
. مف ذلؾ لما فيو مف الفكز برضاء اهلل كمجانبة عقابو

ف أغشَّديـ لنفسو أعصاىـ لربو) ألف مف غشَّد نفسو أسمس ليا قيادىا في اتباع ىكاىا، كال ضرر : (كا 
. أعظـ مف ذلؾ لما فيو مف الظفر بغضب اهلل كأليـ عقابو

الخدع، كغبنتو إذا خدعتو، كأراد أف المخدكع حقيقة مف خدع : الغبف: (كالمغبكف مف غبف نفسو)
أدىى منو، فأما مف غبف  (1)نفسو؛ ألف مف خدعو غيره فمكمو يقؿ؛ ألنو ربما غرر في ذلؾ بككنو

. نفسو كخدعيا باألماني؛ فيك المغبكف عمى الحقيقة
عبارة عف حسف الحاؿ، كأراد : ىي اال سـ مف االغتباط، كىي: الغبطة: (كالمغبكط مف سمـ لو دينو)

. أف أحسف الناس حاالن في الداريف مف سمـ لو دينو عما يشكبو
سعد الرجؿ فيك سعيد، كالسعادة ىي خبلؼ الشقاكة، كأراد أف مف : يقاؿ: (كالسعيد مف كعظ بغيره)

. ، فميذا كاف سعيدان، كمف كاف مكعظة لغيره فبل نفع لو في ذلؾ(2)كعظ بغيره فقد نفعتو المكاعظ
ألف الميؿ إلى اليكل كاالغترار بو فيو إىبلؾ النفس، كما قاؿ : (كالشقي مف انخدع ليكاه كغركره)

نَّدةى ًىيى اٍلمىٍأكىل}: تعالى نىيىى النَّدٍفسى عىًف اٍليىكىل، فىًإفَّد اٍلجى كىالى }: ، كقاؿ تعالى[41-40:النازعات]{كى
كري  ـٍ ًبالمَّدًو اٍلغىري نَّدكي . أراد الشيطاف كالنفس [33:لقماف]{يىغيرَّد
 __________

. لككنو(: ب)في  (1)
 .المكعظة(: ب)في  (2)
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نما يفعؿ ما يفعمو : (كاعممكا أف يسير الرياء شرؾ) ألف المرائي ليس عممو خالصان لكجو اهلل تعالى، كا 
كاف  (1)رضاءن لمخمؽ، كطمبان لمحمدتيـ، كالثناء مف جيتيـ فميذا كاف مشركان لغير اهلل في عممو، فإذا

. منو (2)الشرؾ ظممان عظيمان الرتبة فكقو مف المعاصي الكبيرة، فخميؽ بما يدانيو كيقاربو أف يحذر
ألف ًمبلىؾى اإليماف كحقيقتو إنما تككف في مخالفة اليكل : (كمجالسة أىؿ اليكل منساة لئليماف)

ذا كاف األمر كما قمناه كاف مجالسة مف كاف متبعان لميكل إبطاالن لمناره كىدمان لقكاعده . كمجانبتو، كا 
مكاف الحضكر، أم أنيا منزلو كمكانو الذم يحضره كفيو : كالمحضرة(: (3)كمحضرة الشيطاف)

. يكجد
( 4)جانب الشيء إذا بىعيدى عنو، كصار في جانب كىك في: (جانبكا الكذب فإنو مجانب لئليماف)



 

 

. جانب آخر، كأراد أف اإليماف كالكذب بينيما بيٍعده متفاكت ال يجتمعاف بحاؿ
مىى شىفىا جيريؼو }: ، قاؿ اهلل تعالى(5)الشفى مف كؿ شيء حرفو: (الصادؽ عمى شفا منجاة ككرامة) عى

النجاء، كأراد أف الصادؽ عمى طرؼ النجاة كالكرامة بما أتى مف : ، كالمنجاة[109:التكبة]{ىىارو 
. األفعاؿ الحسنة

الحفير الذم ييكم فيو مف كقع فيو، كأراد أف الكاذب : الميكاة: (كالكاذب عمى شرؼ ميكاة كميانة)
قريب مف الكقكع في الميكاة، كالسقكط فييا، كميانة مف العقبلء؛ لما ارتكبو مف القبيح الذم يسقط 

. الصدؽ نباىة، كالكذب عاىة: صاحبو مف منزلتو، كفي المثؿ
 __________

ذا(: ب)في  (1) . كا 
(. ب)يحرز، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. لمشيطاف: في النيج (3)
(. ب)في سقط مف : قكلو (4)
 .أم طرفو (5)
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كأراد أف الحسد في إسقاط الحسنات : (كال تحاسدكا، فإف الحسد يأكؿ اإليماف كما تأكؿ النار الحطب)
حباطو ليا شبيو ىبلكيا لو، كقد جاء عف الرسكؿ  (1)كا  صمى اهلل عميو ]بالنار في أخذىا لمحطب كا 

ما ذئباف ضارياف في زريبة أحدكـ بأسرع مف : ))ىذا المعنى بمفظ آخر حيث قاؿ (2 )[كآلو كسمـ
(. 3()(الحسد في حسنات المؤمف

اسـ : فإنيا ليذه الخصمة كالحاؿ يدؿ عمييا، كالحالقة: الضمير في قكلو: (ال تباغضكا فإنيا الحالقة)
مف أسماء الداىية، كقد جاء ىذا المعنى عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ بمفظ آخر، حيث 

نما ىي الحالقة لمديف: قد دبَّد إليكـ داء األمـ أما إني ال أقكؿ)): قاؿ الحسد، : إنيا الحالقة لمشعر، كا 
(. 4()(كالبغضاء

سيا عف الشيء إذا غفؿ عنو، كأراد أنو يغفؿ العقؿ عمَّدا ىك : (كاعممكا أف األمؿ يسيي العقؿ)
. المقصكد مف أمر اآلخرة؛ ألف اآلماؿ إذا كانت طامحة عمى األفئدة غمبتيا المحالة

 __________
. كمف نسخة أخرل( ب)شبو، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
ما ذئباف جائعاف أرسبل في زريبة غنـ بأفسد ليا مف الحرص عمى الماؿ : ))الحديث بمفظ (3)



 

 

ف الحسد ليأكؿ الحسنات كما تأكؿ النار الحطب ركاه العبلمة محمد بف ( (كالحسد في ديف المسمـ، كا 
ىك رزيف العبدرم صاحب : ذكره رزيف، قمت: ، كقاؿ167مطير الغشـ في رضا رب العباد ص 

. كتاب الجمع بيف الصحاح الستة
، بتقديـ كتأخير في بعض ألفاظو، كلمحديث 168ركاه المؤلؼ في كتابو تصفية القمكب ص  (4)

، منيا مسند أحمد بف حنبؿ، كسنف 5/3مصادر كثيرة انظرىا في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم 
البييقي، كمجمع الزكائد، كنصب الراية، كالكامؿ البف عدم، كغيرىا، كركاه في رضا رب العباد 

 (.91) الباب 1/489ركاه البزار بإسناد جيد، كانظر مسند شمس األخبار : كقاؿ. 167ص
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. ألف المقصكد إذا كاف ىك بمكغ األمؿ أغفمو ذلؾ عف كؿ شيء: (كينسي الذكر)
. أم خديعة: (فأكذبكا األمؿ فإنو غركر)
. أم مخدكع: (كصاحبو مغركر)
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (84)
. أييا المكصكؼ بالعبكدية: (عباد اهلل)
ىي إرادة النفع : المحبة مف اهلل تعالى: (إف مف أحب عباد اهلل إلى اهلل عبدان أعانو اهلل عمى نفسو)

ييًحبُّكنىوي }: لصاحبيا، كال يتصكر سكل ذلؾ، كعمى ىذا يحمؿ قكلو تعالى ـٍ كى أم  [54:المائدة]{ييًحبُّيي
. يريد نفعيـ، كأراد باإلعانة ىي التقكية عمى مخالفة اليكل بفعؿ األلطاؼ الخفية مف أجمو

. أم جعمو لو شعاران، كىك أخص مف الدثار: (فاستشعر الحزف)
. ضرب مف الثياب: جمبابان، كالجمباب (1)أم جعمو لو: (كتجمبب الخكؼ)
اإليماف،  (2)أم تكقد، كىك استعارة لما يظير مف حالو مف: (فزىر مصباح اليدل في قمبو)

. ، كانشراح صدره بسببو(3)كاطمئنانو بو
أراد أنو أعدَّد األعماؿ الصالحة لميـك الذم ينزؿ عميو فيو المكت، فيك : (كأعدَّد الًقرىل ليكمو النازؿ بو)

. في راحة كمسرة بمبلقاة ذلؾ كالبشارة بو 
. فقصر آمالو البعيدة بما كاف منو مف استشعار المكت كحضكر كقتو: (فقرَّدب عمى نفسو البعيد)
في خاطره انقطاعيا  (5)ما يكابد مف الشدائد في الدنيا، بأف قرر (4)كاستيكف: (كىكَّدف الشديد)

. كزكاليا
. بقمبو كتفكر في حالو: (كنظر)
. فأصاب البصيرة في دينو كعاقبة أمره: (فأبصر)



 

 

. المكت كأحكاؿ اآلخرة كأىكاليا: (كذكر)
. مف التزكد لتمؾ األىكاؿ بما يدفعيا كيزيميا عنو: (فاستكثر)

 __________
(. ب)لو، سقط مف : قكلو (1)
(. ب)مف، سقط مف : قكلو (2)
(. ب)بو، سقط مف : قكلو (3)
(. أ)كاستيكف سقط مف : قكلو (4)
 .قدر(: ب)في  (5)
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الطيب، كاستعارذلؾ لما يحصؿ لو : الخالص مف الممكحة، كالفرات: العذب: (كارتكل مف عذب فرات)
. مف االىتداء باألدلة، كاقتفاء آثارىا، كاالقتداء ًبعىمىًميىا كمنارىا

. أعبلمو كحججو كبراىينو (1)الذم يؤخذ منو الماء، كأراد أكضحت: المكرد: (سييٍّيمت مكارده)
نما خصو بالذكر دكف العمؿ كىك الشرب الثاني لما فيو : النيؿ ىك: (فشرب نيبلن ) الشرب األكؿ، كا 

. مف تطفئة نيراف العطش، كتسكيف حركتو في أكؿ كىمة، بخبلؼ الشرب الثاني فميس لو ذلؾ المكقع
مف سمؾ الجدد أمف مف العثار، كأراد : ىي األرض الصمبة، كفي المثؿ: الجدد: (كسمؾ سبيبلن جددان )

. ىا ىنا الطريؽ المستقيـ عمى الحؽ
. أراد عبلئؽ ما تشتييو النفس كتدعك إليو، كاستعار السرابيؿ لذلؾ: (2)(فقطع سرابيؿ الشيكات)
مى مف اليمـك) . أزاليا عف قمبو، كترؾ الشغؿ بيا: (كتخَّد
. كىك خكؼ اهلل، كاإلقباؿ عمى اآلخرة، كالعمؿ ليا: (إال ىمان كاحدان )
. تخٌمى لو، كأقبؿ عميو: (انفرد بو)
بما كاف مف إعراضو عما يعمي القمكب عف ذكر اهلل كخكفو مف (: صفة أىؿ العمى (3)فخرج عف)

. أمكر الدنيا
. كخرج عف أف يككف مشاركان لمف كاف متبعان ليكاه: (كمشاركة أىؿ اليكل)
. لما كاف بيذه الحالة، كاتصافو بيذه الصفة: (كصار)
. التي أغمقت عمى غيره: (مف مفاتيح أبكاب اليدل)

 __________
. كضحت(: أ)أكضحت، ككذلؾ في نسخة أخرل كما أثبتو، في (: ب)في  (1)



 

 

. قد خمع سرابيؿ الشيكات: في النيج (2)
 .مف: في النيج (3)
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البديع يسمى الطباؽ؛ كىك أف يذكر الضديف جميعان، كقد  (1)كىذا مف أنكاع: (كمغاليؽ أبكاب الردل)
ىنيئان لمف : ))ما يبلئـ ىذا المعنى، حيث قاؿ(2)[صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ]كرد في كبلـ الرسكؿ 

(. 3()(جعمو اهلل مفتاحان لمخير، مغبلقان لمشر
. استبصر في أمر دينو: (قد أبصر سبيمو)
. التي أمر باتباعيا: (كسمؾ طريقو)
. عمـ الطريؽ فأمَّدو كقصده: المنار: (كعرؼ مناره)
حتى بمغو ككصؿ إليو، كالضمير لممنار ىا ىنا، كما قبمو مف الضمائر راجع إلى : (كقطع ًغماره)

بحر غمر، كبحار ًغمار، : المذككر في أكؿ الكبلـ، كالغًمار بكسر الفاء اليككف إال جمعان، يقاؿ
ًغماره، : قطعت غىمار الناس كغيمارىـ، أم كثرتيـ، فقكلو: يقاؿ(4) [ك]كبفتحيا كضميا يككف مفردان، 

. يصمح أف يككف مفردان أكمجمكعان، كركايتنا فيو بكسر الفاء عمى الجمع
. كىي عركة الديف التي ال انفصاـ ليا: (كاستمسؾ مف العرل بأكثقيا)

 __________
. باب(: ب)في  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
كتاب المقدمة مف حديث طكيؿ، عف سيؿ بف سعد،  (234)أخرجو ابف ماجة في سننو برقـ  (3)

، كلمحديث ((فطكبى لعبد جعمو اهلل))إلخ في سنف ابف ماجة ((...ىنيئان لمف جعمو اهلل)): كقكلو ىنا
 بسنده عف أنس بف مالؾ 2/177شاىد قريب منو، أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية 

ف هلل عزكجؿ عبادان مغاليؽ لمخير مفاتيح )): بمفظ إف هلل عزكجؿ عبادان مفاتيح لمخير مغاليؽ لمشر، كا 
( (لمشر، فطكبى لعبد جعؿ اهلل مفاتيح الخير عمى يديو، ككيؿ لعبد جعؿ اهلل مفاتيح الشر عمى يديو

في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ  ((طكبى لمف جعمو اهلل مفتاحان لمخير)): كىك بمفظ
(. 106) الباب 2/24، كانظر مسند شمس األخبار 5/414
 (.أ)زيادة في  (4)
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ٍبًؿ المَّدًو }: أقكاىا لحصافتو كىك أمرالديف، كما قاؿ تعالى: (كمف الحباؿ بأمتنيا) كىاٍعتىًصميكا ًبحى
ًميعنا [. 103:آؿ عمراف]{جى

أراد فيك مف البصيرة كالتحقؽ، لما ىك فيو مف أمر : (فيك مف اليقيف عمى مثؿ ضكء الشمس)
. الديانة، كانشراح الصدر، كاطمئناف النفس، عمى قطع كقطعو بنكر الشمس كتحققو لو

. كضعيا: (قد نصب نفسو هلل)
. أعبلىا كأحمدىا كىك خكؼ اهلل كتقكاه: (في أرفع األمكر)
الشبيات في أمرالديف بردٍّيه كحمَّدو، أك مما يمج في الخاطر مف  (1)مف: (مف إصدار كؿ كارد عميو)

. كسكاس الشيطاف كخيالو
. ككضع كؿ شيء في مكضعو، كما ىك مف شأف العقبلء: (كتصيير كؿ فرع إلى أصمو)

( 2)كيحكى عف اإلماـ زيد بف عمي
 __________

(. أ)مف سقط مف : قكلو (1)
اإلماـ األعظـ كالطكد الشامخ األشـ الشييد أبك الحسيف زيد بف اإلماـ السجاد زيف العابديف : ىك (2)

، أحد عظماء اإلسبلـ كأئمة "عمي بف اإلماـ السبط الحسيف بف اإلماـ المرتضى عمي بف أبي طالب 
ى عمى أصح األقكاؿ في المدينة المنكرة، كبيا 75العمـ كالعمؿ كالجياد كالتضحية كالفداء، مكلده سنة 

نشأ كترعرع في أحضاف العمـ كالفضيمة، كأخذ عف أبيو زيف العابديف السجاد كأخيو محمد الباقر، ثـ 
تتممذ لمقرآف ثبلث عشرة سنة يقرأه كيتدبره، حتى لقب بحميؼ القرآف، ككاف يشبَّدو بأمير المؤمنيف في 

انتيت الفصاحة كالخطابة كالزىادة : الفصاحة كالببلغة كالبراعة، قاؿ خالد بف صفكاف المنقرم
كالعبادة مف بني ىاشـ إلى زيد بف عمي، لقد شيدتو عند ىشاـ بف عبد الممؾ كىك يخاطبو كقد 

. تضايؽ بو مجمسو
ما رأيت في زمانو أفقو : بدران الئحان في سماء المعرفة، قاؿ اإلماـ أبك حنيفة (ع)كأصبح اإلماـ زيد 

كاتفؽ عمماء عصره عمى تقديمو كتفضيمو عمى سائر _… _ .منو، كال أسرع جكابان، كال أبيف قكالن 
أقرانو، كأقاـ في المدينة المنكرة الشطر األكؿ مف عمره الشريؼ، ثـ تنقؿ بيف الحجاز كالشاـ كالعراؽ، 

ىػ، كبايعو أربعكف 121يمتقي العمماء كيحثيـ عمى الجياد كمنابذة الظالميف، كعقدت لو البيعة سنة
عطاء المحركميف،  ألفان عمى الدعكة إلى الكتاب كالسنة كجياد الظالميف كالدفع عف المستضعفيف، كا 
كالعدؿ في قسمة الفيء، كرد المظالـ كنصر أىؿ البيت، كخرج مجاىدان في سبيؿ اهلل سبحانو ثائران 

ىػ، كصارع جيكش األمكييف لياؿ متتالية كصمد ليا ببسالة 122شير محـر سنة 22عمى الظمـ ليمة 
كبطكلة نادرة سجمتيا كتب التأريخ، رغـ عدـ التكافؤ بيف جيشو كجيش األمكييف كتخمؼ أكثر كأغمب 
مف بايعو في نصرتو، ثـ أصيب بسيـ غائر غادر في جبيتو فمحؽ بجده سيد الشيداء الحسيف بف 

كالركب الطاىر مف أىؿ بيتو، رافعان راية اإلسبلـ خفاقة ممطخة بدمو كدماء الشيداء مف  (ع)عمي 
أىؿ بيتو كأصحابو لتجدد ما سقاه بدمو جده الحسيف بف عمي، كتضيء لؤلمة طريؽ الحرية كالكرامة، 



 

 

كلـ يكتؼ الظالمكف بقتمو بؿ نبشكه بعد دفنو، كصمبكه كأحرقكا جثتو كأغرقكا رماد جثتو الطاىرة في 
: مياه نير الفرات، كفي ذلؾ يقكؿ الصاحب بف عباد

حراؽ كتغريؽ.... لـ يشفيـ قتمو حتى تعاركه  أخباره كثيرة كمناقبة كفيرة، فيك _… _ نبش كصمب كا 
إماـ جياد كقائد ثكرة، كمؤسس مذىب، كمجدد لديف اهلل، كمحيي لما اندرس مف أعبلـ الديف 

الشريؼ، كأخباره مبثكثة في شتى كتب التأريخ كفي سيرتو كتب، كقد ترؾ سبلـ اهلل عميو مصنفات 
كىك أكؿ كتاب  (يشمؿ المجمكع الحديثي كالمجمكع الفقيي)مسند اإلماـ زيد بف عمي _… _ :منيا

تفسير غريب القرآف طبع بتحقيؽ الدكتكر حسف محمد الحكيـ، : دكف في الفقو اإلسبلمي طبع، كمنيا
رسالة الحقكؽ، كتثبيت الكصية، كتثبيت اإلمامة، كرسالة اإلماـ زيد بف عمي إلى عمماء األمة : كمنيا
، كاإلفادة في تأريخ األئمة 76-63، التحؼ شرح الزلؼ ص3/59انظر األعبلـ )_… _ .كغيرىا

-439، كانظر عنو كعف مؤلفاتو كمصادر ترجمتو أعبلـ المؤلفيف الزيدية ص 67-61السادة ص
 (.430) ترجمة رقـ 444
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صؼ لنا العاقؿ؟ : أنو قيؿ لو
. ىك الذم يضع األشياء مكاضعيا: فقاؿ

صؼ لنا الجاىؿ؟ : فقالكا لو
. قد فعمت: فقاؿ

. بنكر عممو: (مصباح ظممات)
. ناقة عشكاء إذا كانت سيئة البصر، كأراد أنو رافع لكؿ عشكة: (كشَّداؼ عشكات)
. كىك ما كاف ممتبسان مف أمكرالديف: (مفتاح مبيمات)
. رأيو (1)أعضؿ األمر إذا اشتد، كأراد أنو دافع لمشدائد بصكاب: (دفاع معضبلت)
المفازة الخالية، كالقفر المنقطع، كأراد أنو خبير بطرؽ السبلمة، كالسبؿ : الفبلة ىك: (دليؿ فمكات)

. المؤدية إلى الجنة، فاستعار ذلؾ لو
. يتكمـ بكبلمو: (يقكؿ)
. فينفع اهلل بكبلمو مف سمعو منو: (فييٍفيـي )
. عف الكبلـ الذم الخيرفيو كال فائدة تحتو: (كيسكت)
ثمو: (فيسمـ) . عف كزره كا 
. جكىرىا الصافي(: معادف دينو (2)فيك مف)
في  (4)، مثَّدمو بذلؾ لما يظير مف صفاء قمبو، ككثاقتو(3)كمف أكتادىا أقكاىا كأكثقيا: (كأكتاد أرضو)



 

 

. الديف كصبلبتو فيو
. يحيؼ في قكؿ كال فعؿ (5)اإلنصاؼ في جميع األمكر كميا، كأال: (قد ألـز نفسو العدؿ)
فكاف إنصافو إزالة اليكل؛ كىك كؿ ما تحبو النفس كتريده : (فكاف أكؿ عدلو نفي اليكل عف نفسو)

. فذلؾ ىك أكؿ التكفيؽ مف اهلل
. باألعماؿ الصالحة: (قد أخمص هلل)
ةو }: بإمداده بأنكا ع التكفيقات، كما قاؿ تعالى: (فاستخمصو) اًلصى ـٍ ًبخى ًذٍكرىل ]ًإنَّدا أىٍخمىٍصنىاىي

[. 46:ص]{(6)[الدَّدارً 
. بمسانو: (يصؼ الحؽ)
. أراد كيطابؽ فعمو قكلو: (كيعمؿ بو)

 __________
. بصكب(: أ)في  (1)
. قد أخمص هلل فاستخمصو: في، كقبؿ ىذه العبارة في شرح النيج(: أ)في  (2)
. أكثقيا كأقكاىا(: ب)في  (3)
. كما فيو، كما أثبتو مف نسخة أخرل(: ب)كثاقبو، ك في (: أ)في  (4)
. ما أثبتو( ب)كال يحيؼ، كفي (: أ)في  (5)
 (.ب)زيادة في  (6)
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. لؤلعماؿ الصالحة طريقان مف طرقيا: (ال يدع لمخير غاية)
ٍيرىاتً }: قصدىا كتبعيا، كما قاؿ تعالى: (إال أمَّديا) [. 148:البقرة]{فىاٍستىًبقيكا اٍلخى
مكضع الشيء كمألفو الذم يظف ككنو فيو، كركايتنا فيو بكسر : المظنة: (كال مظنة إال قصدىا)

. الفاء، كىك مخالؼ لقياس بابو في الفتح
مف جعمو أمامو قاده )): فيك يقكده إلى الجنة، كما قاؿ صمى اهلل عميو: (قد أمكف الكتاب مف زمامو)

(. 1()(إلى الجنة
مامو) . إلى كؿ خير: (فيك قائده كا 
بىؿ: (يحؿ حيث حؿ ثىقىميوي ) متاع المسافر كأثاثو، كأراد بالثقؿ أحكاـ القرآف كما : ، ىك(2)الثَّدقىؿي بكزف جى

. تدؿ عميو مف التكاليؼ الشاقة فميذا سماىا ثقبلن 
. كغرضو في ذلؾ ىك أنو مكافؽ لمقرآف في جميع أحكالو كأمكره: (كينزؿ حيث كاف منزلو)
. أم كرجؿ آخر غير مف ذكره: (كآخر)



 

 

. أيطمؽ عميو ىذا الكصؼ: (قد تسمى عالمان )
. األمر كما زعـ (3)أم كليس: (كليس بو)
. اقتبس ناران : أم أخذ، مف قكليـ: (فاقتبس)
. جمع جيالة مثؿ حمامة كحمائـ: (جيائؿ)
. مف أقكاـ جاىميف: (مف جيَّداؿ)
جمع ال كاحد لو مف لفظو، كفي التقدير كأنو جمع إلضميمة، ألف فعالة التجمع عمى : (كأضاليؿ)

نما ىك جمع ألفعاؿ كأنعاـ كأناعيـ . أفاعيؿ، كا 
 __________

ركاه مف حديث طكيؿ اإلماـ أبك طالب يحيى بف الحسيف الياركني عميو السبلـ في أماليو  (1)
 بسنده عف اإلماـ عمي عميو السبلـ، كعف أمالي أبي طالب ركاه في رضاء الرحمف في 243ص

عف  (5)، رقـ 19، كىك مف حديث في األربعيف السيمقية ص 30الذكر كالدعاء كتبلكة القرآف ص
، كأخرجو مف حديث بسنده عف شقيؽ ((مف جعمو إمامان قاده إلى الجنة)): أبي سعيد الخدرم بمفظ

. 1/113عف عبد اهلل اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية 
بىؿ(: ب)في  (2) . الثقؿ ىك بكزف جى
 .ليس، بغير كاك(: ب)في  (3)

(2/499 )

 

. مف أقكاـ ضمَّدكا عف الطريؽ: (مف ضبلَّدؿ)
ؾي : (نصب لمناس أشراكان ) . ما يصطاد بو: الشَّدرى
. بسطيا ليـ ليقعكا فييا(: غركر (1)مف حباؿ)
. قد زخرفيا كزينيا ليـ ليغتركا بيا: (كأقكاؿ زكر)
. عمى مذاىبو الباطمة: (قد حمؿ الكتاب عمى رأيو)
ردَّده عف مجراه الذم كاف جاريان فيو عمى ما يكافؽ أىكيتو الفاسدة (: (2)كعطؼ الحؽ عمى أىكائو)

. الحائدة عف الحؽ
. المخكفات العظيمة مف القبائح (4)يـؤ(: العظائـ (3)يـؤ)
. كيصغر ما كاف مف األفعاؿ المجترمة كبيران ليككف مرتكبان ليا: (كييكف كبيرالجرائـ)
. بمسانو: (:يقكؿ)
. أحجـ عف فعميا كارتكابيا: (أقؼ عند الشبيات)
. أم تمكف كاستقر: (كفييا كقع)



 

 

. نطقان بمسانو: (:كيقكؿ)
. أجانبيا(: (5)أعتزؿ البدع)
. أم كبيف جكانبيا كاف مضطجعو كمستقر نكمتو: (كبينيا اضطجع)
. لما فيو مف التركبة اآلدمية، كتأليؼ الصنعة اإلنسانية: (فالصكرة صكرة إنساف)
. أراد قمب البيائـ التي العقؿ ليا كال تمييز: (كالقمب قمب حيكاف)
أراد أف مف ىذه حالو فيك في حيرة مف : (ال يعرؼ باب اليدل فيتبعو، كال باب العمى فيصد عنو)

. أمره، كضبلؿ مف رأيو، ال يدرم أيف الخير كالشر الستبياـ األمكر عميو كميا لجيالتو كعمى رأيو
 __________

. حبائؿ: في النيج (1)
. كشرح النيج( ب)أىكائيا، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. يؤمف الناس مف العظائـ: يؤٌمف، كالعبارة في شرح النيج(: ب)في  (3)
. يؤمف(: ب)في  (4)
 .الشبية( أ)في  (5)
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مىٍف كىافى }: أراد فذلؾ الذم يعد ميتان كىك مف جممة األحياء، كما قاؿ تعالى: (فذلؾ ميت األحياء) أىكى
اًرجو  عىٍمنىا لىوي نيكرنا يىٍمًشي ًبًو ًفي النَّداًس كىمىٍف مىثىميوي ًفي الظُّميمىاًت لىٍيسى ًبخى ٍيتنا فىأىٍحيىٍينىاهي كىجى مى

(: 1)، كلقد صدؽ مف قاؿ[122:األنعاـ]{ًمٍنيىا
إنَّدما الميتي ميٍّيتي األحياًء .... ليسى مف ماتى فاستراحى بميتو 

. عف طرؽ الحؽ أك عف ىذه المكاعظ الشافية: (فأيف تذىبكف؟)
. تصرفكف عف المسالؾ الكاضحة: (كأنى تؤفككف؟)
. مستقيمة، ال يمحقيا اضطراب: (كاألعبلـ قائمة)
. جمية بينة لمف استكضح أمرىا: (كاآليات كاضحة)
نما أنَّدثو حمبلن عمى معناه، كأراد بو الطريقة: (كالمنار منصكبة) (. 2)ىك عمـ الطريؽ، كا 
. تاه إذا ذىب متحيران في أمره: (!فأيف يتاه بكـ)
. تترددكف: (!بؿ كيؼ تعميكف)
أقاربو األدنكف منو، بالقرب منكـ مشبَّدو بحاؿ مف يمي : عترة الرجؿ ىـ: (كبيف أظيركـ عترة نبيكـ)

. ظيرؾ في القرب كالدنك
. يتمسؾ بو الخمؽ فينجكف بإمساكو: (كىـ أىًزمَّدةي الحؽ)



 

 

. فيتكممكف بو: (كألسنة الصدؽ)
أراد أحمَّدكىـ في أحسف المحاؿٍّي التي أحميـ القرآف فييا، كىك قكلو : (فأنزلكىـ بأحسف منازؿ القرآف)

دَّدةى ًفي اٍلقيٍربىى}: تعالى مىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّد اٍلمىكى ـٍ عى فاهلل تعالى أحميـ ىذا المحؿ،  [23:الشكرل]{قيٍؿ الى أىٍسأىليكي
. كىك البعث عمى مكدتيـ كمكاالتيـ

أراد كتعممكا منيـ تعمـ جاىؿ مف عالـ، شبييـ بالمكرد، كشبو مف (: الييـ العطاش (3)كردكىـ كرد)
. يأخذ منيـ باإلبؿ اليائمة مف شدة العطش؛ لما يعترييا مف اليياـ

 __________
. 234ىك عدم بف الرعبلء، انظر شرح قطر الندل ص  (1)
. كمف نسخة أخرل( ب)الطريؽ، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
 .كركد: في النيج (3)
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خذكىا، أم ىذه الكممة كىك ما قمتو في : الضمير في قكلو: (أييا الناس، خذكىا عف خاتـ النبييف)
. حؽ العترة، أكخذكا ىذه المكعظة فإني مبمغيا عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو

ف مات فإف ما بعده مف اآلثار: (إنو يمكت مٌنا مف يمكت كليس بميت) مف العمـك  (1)أراد أنو كا 
. كالسير الصالحة التي يقتدل بيا باقية بعده فيك حي ما دامت حية في أثره

. ألف آ ثاره غضة طرية ال تخمؽ أبدان : (كيبمى مٌنا مف يبمى كليس بباؿ)
. مف أفكاىكـ بألسنتكـ: (فبل تقكلكا)
. حقيقة حالو بقمكبكـ(: ال تعرفكف (2)ما)
( 3)كىذا ظاىر، فإف الحؽ كمو في مخالفة األىكاء، فبل جـر أنكرتو: (فإف أكثر الحؽ فيما تنكركف)

. الطباع لمخالفتو ليا، كأراد بيذا الكبلـ اإلنكار عمى مف جحد فضؿ العترة كأنكره
عذره إذا جعؿ لو عذران، كأعذره إذا صار ذا عذر عنده، كاعتذر إليو : (كاعذركا مف الحجة لكـ عميو)

إذا ميد إليو عذره، كتعذر منو كاستعذر إذا لـ يسعؼ بحاجتو، كالمعنى في ىذا كاجعمكا لي عذران عند 
. أنفسكـ فإنو ال حجة لكـ عمى مف أنصؼ الحؽ مف نفسو، كبذؿ الحؽ مف عنده

. كمصداؽ ما قمتو مف كجكب الحجة لي عميكـ، كزكاؿ عذركـ ىك ما أقكلو اآلف: (كىك أنا)
 __________

. اآليات(: ب)في  (1)
. بما: في النيج (2)
 .فبلجـر إف أنكرتو(: ب)في  (3)
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أشار بذلؾ إلى قكؿ الرسكؿ عميو : (! كأترؾ فيكـ الثقؿ األصغر! ألـ أعمؿ فيكـ بالثقؿ األكبر)
نما  (1)((إني تارؾ فيكـ الثقميف، فالثقؿ األكبر ىك كتاب اهلل، كالثقؿ األصغر ىـ العترة)): السبلـ كا 

سميا ثقميف؛ لما تضمناه مف أثقاؿ التكاليؼ كتحمؿ أعبائيا، كأراد أف سيرتي فيكـ مطابقة لحكـ كتاب 
. اهلل، كجعمت أكالدم الذيف ىـ أكالد الرسكؿ كعترتو خمفان عميكـ بعدم

 __________
حديث الثقميف ىك مف األحاديث المشيكرة المتكاترة، كيكجد في معظـ كتب الحديث، كقد كرد مف  (1)

عدة طرؽ كبعدة ألفاظ منيا ما أخرجو الحافظ الككفي في مناقب أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 
: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: بسنده عف أبي سعيد الخدرم قاؿ (646) رقـ 2/167
كتاب اهلل حبؿ ممدكد مف السماء إلى األرض، : إني تارؾ فيكـ الثقميف أحدىما أكبر مف اآلخر))

كالحديث فيو باختبلؼ ألفاظو كتعدد ( (كعترتي أىؿ بيتي، فإنيـ لف يفترقا حتى يردا عمٌي الحكض
-36طرقو انظر الفيرس، كانظر حديث الثقميف كتخريجاتو في تحكيـ العقكؿ لمحاكـ الجشمي ص

، كانظره بتعدد ركاياتو كطرقو كألفاظو في 185،188، كاالنتصار لئلماـ يحيى بف حمزة ص37
، كانظر الحديث كركاتو كمخرجيو في لكامع األنكار 152-1/132االعتصاـ لئلماـ القاسـ بف محمد 

 كغيرىا، كانظر أيضان ترجمة أمير 53-1/48لمعبلمة المجتيد الكبير مجد الديف بف محمد المؤيدم 
انظر )كغيره  (536) رقـ 2/36المؤمنيف عمي بف أبي طالب مف تأريخ دمشؽ البف عساكر 

، 5/45،130، كالبييقي في السنف الكبرل 5/662، كأخرج حديث الثقميف الترمذم في سننو (الفيرس
، كالكبير 1/232، كالصغير 4/33، كالطبراني في األكسط 6/309كابف أبي شيبة في مصنفو 

 .، كمصادر الحديث كثيرة186، 182، 170، 169، 166، 5/154، 3/66
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أراد أني أظيرت لكـ معالـ الديف كبينت أحكاـ اإليماف، كالركز كالراية، : (كركزت فيكـ راية اإليماف)
. استعارة رشيقة لبياف ذلؾ

أم أطمعتكـ عمى ما يحؿ لكـ أخذه كفعمو، كيحـر عميكـ فعمو : (ككقفتكـ عمى حدكد الحبلؿ كالحراـ)
كتناكلو في جميع أحكالكـ كميا، كحدد تو بحدكد، كحجزتو بحكاجز عف اال ختبلط كاالشتباه، أخذان مف 

. إذا أطمعتو عميو (1)كقفتو عمى أمره: قكليـ
. أراد أني جعمت العدؿ لباسان لكـ تتقمبكف فيو كمباس العافية الشاممة: (كألبستكـ العافية مف عدلي)



 

 

. اإلحساف مف جيتي فراشان لكـ مميدان  (2)كجعمت: (كفرشتكـ المعركؼ مف قكلي كفعمي)
أم لـ تصادفكني فظان غميظان بؿ كنت لكـ عمى خبلؼ ذلؾ مف : (كأريتكـ كرائـ األخبلؽ مف نفسي)

. الرقة لكـ، كالرحمة كالرأفة عميكـ
إف ىذا الكبلـ قد بمغ في النضارة كالحسف حد اإلعجاب، فكما ىك داؿ عمى بذؿ المعركؼ : كأقكؿ

بالقكؿ كالفعؿ كالنفس، فقد دؿ عمى التجنيس العجيب ، كاشتمؿ عمى المجاز الرشيؽ ،بذكر المباس 
ؾى ًلٍمميٍؤًمًنيفى }: كالفراش، كما قاؿ تعالى لنبيو في ىذا المعنى نىاحى : كقاؿ [88:الحجر]{كىاٍخًفٍض جى

فقد بذؿ مف نفسو لؤلمة ما أمر اهلل نبيو أف يبذلو ألمتو،  [128:التكبة]{ًباٍلميٍؤًمًنيفى رىءيكؼه رىًحيـه }
. كيسير فييـ بو إببلغان في الحجة، كقطعان لممعذرة

آراءكـ في األمكر المحالة في  (3)أراد فبل تضعكا: (فبل تستعممكا الرأم فيما ال يدرؾ قعره البصر)
. مبصرة مرئية (4)مخالفتي كاالعتراض عمى سيرتي، فإف ىذا مما ال قعر لو أم غاية فتككف

 __________
. أمر(: ب)في  (1)
. أم كجعمت(: ب)في  (2)
. فبل تضيعكا(: أ)في  (3)
 .كما أثبتو( ب)فيككف مبصره مرتبة، كىك تصحيؼ، كفي ( أ)في  (4)
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ف اشتد أمره كعظـ : الغمغمة: (كال يتغمغؿ إليو الفكر) ىي السير الشديد، كعنى بذلؾ أف الفكر كا 
: دخكلو فإنو ال يدركو كال يصؿ إليو لعدمو كانتفائو، ثـ خرج إلى ذكر بني أمية بقكلو

حاطتيـ باألقاليـ اإلسبلمية، كاحتكائيـ عمييا، : (حتى يظفَّد الظافُّ ) لكثرة ما يرل مف انبساط ممكيـ كا 
، كؿ ذلؾ : كقد رأل سحابة (1)حتى قاؿ سميماف بف عبد الممؾ امطرم حيث شئت فخراجؾ إليَّد

. إعجاب باستيبلئو كممكو
عقؿ ناقتو إذا حبسيا عف الذىاب، كأراد أنيا محبكسة عمييـ ال : (أف الدنيا معقكلة عمى بن ي أمية)

. بمذتيا (2)يزاؿ ممكيـ فييا كنعيميـ
. تعطييـ خيرىا مف منحو إذا أعطاه: (تمنحيـ درىا)
أنيا تدليـ عمى مكاردىا الصافية كمشاربيا العذبة،  (3)الصفك خبلؼ الكدر، أراد: (كتكردىـ صفكىا)

. ثـ يقطع اهلل دابرىـ كيستأصؿ شأفتيـ
يبلميـ بإزالتيـ كاقتبلع (: عف ىذه األمة سكطيا (4)كال يرفع) جكرىا كحيفيا كعنفيا بالخمؽ كا 

. جرثكمتيـ



 

 

. جريمة (5)قتميـ لمخمؽ مف غير استحقاؽ كال تقديـ: (كالسيفيا)
. كما فعؿ بمف كاف أشد منيـ بسطة كأعظـ قكة (6)فإف اهلل قادر عمى االنتقاـ: (ككذب الظاف لذلؾ)
ةي مف قميؿ العيش) ةي بفتح الميـ: (بؿ ىي مىجَّد ما يضعو اإلنساف في ًفٍيو ثـ يرمي بو، كشبو : المىجَّد

. دكلتيـ بذلؾ ال نقطاعيا كسرعة زكاليا
. يذكقكنيا مدة يسيرة: (يتطعمكنيا برىة)

 __________
 ككلي الممؾ سنة ، ى54ىك سميماف بف عبد الممؾ بف مركاف، أحد ممكؾ بني أمية، كلد سنة  (1)

(. 3/130انظر األعبلـ ) . ى99 كتكفي سنة ، ى96
. كتنعميـ: كنسخة أخرل( ب)في  (2)
. كأراد(: ب)في  (3)
. كال يرتفع(: ب)في  (4)
. كال تقدـ: كفي نسخة أخرل( ب)في  (5)
 .كمف نسخة أخرل( ب)انتقاـ، كما أثبتو مف (: أ)في  (6)
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ثـ تنقطع عنيـ كأنيا ما كانت في أيدييـ، كال نعمكا فييا ساعة كاحدة، كىذه مف : (ثـ يمفظكنيا جممة)
جممة األخبار الغيبية التي أقرىا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو في أذنو كأكدعيا إياه، فكاف األمر 

. كما قاليعميو السبلـ، فكانت خبلفتيـ مف أكليـ إلى آخرىـ دكف مائة سنة
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (85)
قصمو إذا قطعو، كأصؿ جبَّدارم (: يقصـ جبَّدارم دىر إال بعد تمييؿ كرخاء (1)أما بعد، فإف اهلل ال)

جبَّداريف جمع جبَّدار، لكف طرحت نكنو لئلضافة، كأراد اإلعبلـ بأف اهلل تعالى ما قطع دابر قـك 
ـٍ ًإفَّد كىٍيًدم مىًتيفه }: باإلىبلؾ، إال بتمييؿ في األعمار، كما قاؿ تعالى [ 183:األعراؼ]{كىأيٍمًمي لىيي

ٍيثي الى يىٍعمىميكفى }: كرخاء في المعيشة، كما قاؿ تعالى ـٍ ًمٍف حى يي ليزدادكا إثمان  [182:األعراؼ]{سىنىٍستىٍدًرجي
ـٍ ًليىٍزدىاديكا ًإٍثمنا}: باإلمبلء، كما قاؿ تعالى يزدادكا غفمة باإلرخاء  [178:آؿ عمراف]{ًإنَّدمىا نيٍمًمي لىيي

. كالدعة كما ىك عادة أىؿ الرفاىية كالفجكر
الشدة، كأراد أف اهلل تعالى ما أرخى عمى : األزؿ: (كلـ يجبر عظـ أحد مف األمـ إال بعد أزؿ كببلء)

يؽ في المعيشة ليـ إال بعد اختبار منو كامتحاف بالشدائد كأنكاع الضَّد . قـك عيشيـ كخكَّد
. أخطار الدنيا، كأىكاؿ اآلخرة(: (3)دكف ما استقبمتـ مف خطب (2)كفي)



 

 

. ، كمعاصي متقدمة(5)ذنكب سالفة(: مف خطأ (4)كاستدبرتـ )
 __________

. لـ يقصـ: كشرح النيج( ب)في  (1)
. كفيما، كما أثبتو مف نسخة أخرل كمف شرح النيج(: أ)في، كفي (: ب)في  (2)
. مف عتب: في النيج (3)
كمف ( ب)كما استدبرتـ مف خطب، كما أثبتو مف : كاستبدرتـ، كلفظ العبارة في النيج(: أ)في  (4)

. نسخة أخرل
 .سابقة(: ب)في  (5)
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ما اعتبار كمكعظة لكـ(: (1)معتبر) . إما أمر يعتبر بو كيتعظ، كا 
. العقؿ، كأراد كما كؿ مف كاف لو قمب فيك عاقؿ: المبُّ : (كما كؿ ذم قمب بمبيب)
. كال كؿ مف كاف لو آلة السمع فيك يسمع بيا: (كال كؿ ذم سمع بسميع)
لو عيف فيك يبصر بيا ؛ ألف ىذه الحكاس ربما  (2)كال كؿ مف كاف: (كال كؿ ذم ناظر ببصير)

كانت حاصمة ألىميا، كبيا آفة كيمحقيا فساد، فميذا لـ يكف المقصكد بيا حاصبلن، كأراد التعريض 
بحاليـ كالتيكـ بيـ حيث كانت ىذه اآلالت حاصمة ليـ كىـ لـ يستعممكىا كينتفعكا بيا عمى حدىا 

. البلئؽ بيا
ما ياعجباه عمى ما قررنا شرحو مف قبؿ: (! فيا عجبان ) . أراد إما ياعجبي، كا 
. كأم شيء يعرض لي عف االستعجاب مع كجكد أسبابو: (كما لي ال أعجب)
. مف زيغيا كضبلليا كاتباع أىكائيا: (مف خطأ ىذه الفرؽ)
أراد أف الديف كاحد، مف حيث كاف إلييـ كاحدان، كنبييـ كاحدان، : (عمى اختبلؼ حججيا في دينيا)

ىذه كما  (3)كشريعتيـ كاحدة، ككتابيـ كاحدان، فميت شعرم مف أيف جاء االختبلؼ بينيـ، كالحاؿ
! باليـ

. قد أرسؿ إلييـ إلصبلحيـ: (ال يقتصكف أثر نب ي)
مٍّيؼ كاليان عمييـ مف جية النبي: (كال يقتدكف بعمؿ كصي) . قد خي
كال يصدٍّيقكف باألمكر الغائبة التي قد قاـ البرىاف عمى صحتيا كبيانيا، كأراد : (كال يؤمنكف بغيب)

. المنكريف لمقيامة كأحكاؿ اآلخرة مف ىذه الفرؽ الضالة
كال يغتفركف ما يركنو مف عيكب بعضيـ لبعض، كأراد أنيـ في أنفسيـ ليسكا : (كال يعفكف عف عيب)

. منيـ يظير عيب صاحبو لما يظير بينيـ مف العداكة كالبغضاء (4) [كاحد]بأىؿ تناصح، بؿ كؿ 



 

 

 __________
. معتبران لمف اعتبر(: ب)في  (1)
. كانت: كفي نسخة أخرل( ب)في  (2)
. كالحالة(: ب)في  (3)
 (.ب)سقط مف  (4)
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ما فيما (2)فيما يعتقدكنو مما يككف مخالفان لمتكحيد كالتنزيو (1)إما: (يعممكف في الشبيات) ، كا 
. يتصرفكف فيو مف ىذه األمكاؿ فإنيـ يدخمكف فييا مداخؿ الشبو

بأعماؿ الشيكات،  (4)في سيرىـ كأعماليـ إنما ىك (3)أراد كتصرفيـ: (كيسيركف في الشيكات)
. كالتعكيؿ عمييا في جميع أحكاليـ كميا

يعنى أنيـ قد أعجبكا في أنفسيـ بآرائيـ (: ما أنكركا (5)المعركؼ فييـ ما عرفكا، كالمنكر عندىـ)
ف لـ يكف مكافقان لمبراىيف كاألدلة، كالمنكر  كميا، فالمعركؼ فييـ ليس إال ما قالكه مف جية أنفسيـ، كا 

ف لـ يكف منييان عنو باألدلة (6)ما امتنعكا مف . فعمو كا 
يعني أنيـ إذافزعكا عند أمر شديد فبل يرجعكف إلى بصيرة (: في المعضبلت إلى أنفسيـ (7)كفزعيـ)

نما عمدتيـ األىكاء  كا 
لكف عند نزكؿ األمكر المبيمة التي تفتقر إلى (: عمى رأييـ (8)كتعكيميـ في المبيمات) كما يعكٍّي

، كحؾٍّي القرائح، إال عمى ما يككف مف جية أنفسيـ ال غير، كىذا كمو إنكار منو عمييـ (9)األنظار
. في ذلؾ

. يقتدم بيا كما يقتدل باألئمة كييتدل بآرائيـ: (كأف كؿ امرئ منيـ إماـ نفسو)
قد استكثؽ منيا فيما يزعـ كيظف بأسباب كثيقة ال (: (10)قد أخذ منيا فيما يرل بعرل مكثقات)

. تنتقض
ال يتطرؽ إلييا التغيير، ككبلمو عميو السبلـ في ىذا اإلنكار يحمؿ عمى : (كأسباب محكمات)

: كجييف
 __________

. أم(: ب)في  (1)
. كالنبكئة(: ب)في  (2)
(. ب)كتصرفيـ سقط مف : الكاك في قكلو (3)
. ىي(: ب)في  (4)



 

 

(. أ)عندىـ سقط مف : قكلو (5)
. عف(: ب)في  (6)
. مفزعيـ: ففزعيـ، كفي شرح النيج: كفي نسخة أخرل( ب)في  (7)
. آرائيـ: رأييـ، في شرح النيج: الميمات، كقكلو في العبارة ىنا: كشرح النيج( ب)في  (8)
. أنظار(: ب)في  (9)
 .مكبقات(: ب)ثقات، ك في : في شرح النيج (10)
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. أف يريد مف خالؼ التكحيد كاألدلة العقمية فيما دلت عميو: أحدىما
أف يريد مف خالؼ الشارع فيما نصَّد عميو مف النصكص القاطعة العممية، أكخالؼ الكصي : كثانييما

فيما كاف مقطكعان بو، فأما ما كراء ذلؾ فبل كجو لمقطع بالخطأ فيو مف مسائؿ اال جتياد، كما قررناه 
. في غير ىذا المكضع

 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (86)
المدة التي بيف الرسؿ، كأراد تطاكؿ الزمف ما بيف عيسى : الفترة: (أرسمو عمى حيف فترة مف الرسؿ)

لتطاكليا اندرست فييا األعبلـ، كامَّدحت فييا الشرائع،  (1)كنبينا صمى اهلل عميو كآلو، فإف تمؾ المدة
. عمى حيف فترة مشيران إلى ما قمناه: فميذا قاؿ

(: 3)النـك ليبلن، قاؿ قيس بف األسمت: ىك (2)اليجكع: (كطكؿ ىجعة مف األمـ)
اعً .... قد حصَّدت البيضةي رأسي فما  ـي نكمان غير تىٍيجى ( 4)أىٍطعى

. الجيؿ (5)كأراد كثرة ىجكعيـ عمى
. عـز األمر إذا قطعو برأيو، كأراد كاقتطاع مف الفتف ألىميا كمف كاف كالجان فييا: (كاعتزاـ مف الفتف)
. إذ ال نظاـ يجمعيا مف نبي كال كصي كال مف يدؿ عمى الحؽ كيرشد إليو: (كانتشار مف األمكر)

 __________
رساؿ نبينا محمد صمى اهلل عميو كآلو  (1) أكثر الناس عمى أف المدة بيف عيد المسيح عميو السبلـ كا 

. (انظر شرح ابف أبي الحديد). كسمـ ستمائة سنة
. اليجعة(: ب)في  (2)
أبك قيس بف األسمت، كىك صيفي بف عامر : كذا في النسختيف، كفي األعبلـ كلساف العرب (3)

األسمت بف جشـ األكسي األنصارم، المتكفى في السنة األكلى مف اليجرة، أبك قيس، شاعر جاىمي، 
مف حكمائيـ، كاف رأس األكس كشاعرىا كخطيبيا، كقائدىا في حركبيا، ككاف يكره عبادة األكثاف 



 

 

(. 3/211انظر األعبلـ )أنا عمى ىذا : كيبحث عف ديف يطمئف إليو، ككصؼ لو ديف إبراىيـ فقاؿ
. 3/774لساف العرب  (4)
 .عف(: ب)في  (5)
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فيما بيف العرب؛ ألنيـ كانكا قبؿ البعثة، ليـ أياـ في الحركب ككقائع عظيمة، : (كتمظٍّي مف الحركب)
. كغيرىما، مف األياـ (2)، كيـك الفجار(1)كما كاف في حرب داحس

كسفت الشمس إذا ذىب نكرىا، كأراد أنيا مكسفة لعدـ مف يدعك إلى الخير : (كالدنيا كاسفة النكر)
. مف األنبياء كاألكلياء كالصالحيف، كانقطاع عيدىا مف ذلؾ

. لما يحصؿ فييا مف البدع كاتباع األىكاء الداعية إلى االغترار كالجالبة لو: (ظاىرة الغركر)
دنك مف أجميا، كاقتراب مف انقضائيا، كجعؿ اصفرار الكرؽ كناية : (عمى حيف اصفرار مف كرقيا)

. عف ذاؾ
ياس مف ثمرىا) أيست أٍايس منو يأسان، : ، كالمصدر منيما كاحد، تقكؿ(3)أيس مقمكب يئس: (كا 

. ىك انقطاع الرجاء عف الشيء: آيس منو يأسان، كاليأس (4)كيئست
 __________

حرب داحس كقعت بيف عبس كذبياف أربعيف سنة، كالسبب في ذلؾ أف قيس بف زىير بف  (1)
جذيمة العبسي، كحذيفة بف بدر الذبياني ثـ الفزارم تراىنا عمى عشريف بعيران، كجعبل الغاية مائة 

كأجرل حذيفة - كىما اسماف لفرسيف-غمكة، كالمضمار أربعيف ليمة، فأجرل قيس داحسان كالغبراء 
الخطار كالحنفاء، كىما اسماف لفرسيف أيضان فكضعت بنك فزارة رىط حذيفة كمينان في الطريؽ، فردكا 

انظر القامكس ص )الغبراء كلطمكىا ككانت سابقة، فياجت الحرب بيف عبس كذبياف أربعيف سنة 
700 .)

يـك مف أياـ العرب، كىي أربعة أفجرة، كانت بيف قريش كمف معيا مف : الفجار: قاؿ الجكىرم (2)
نما سمت قريش ىذه الحرب  كنانة، كبيف قيس بف عيبلف في الجاىمية، ككانت الديرة عمى قيس، كا 

، فمما قاتمكا فييا قالكا لساف العرب )قد فجرنا فسميت فجاران : فجاران ألنيا كانت في األشير الحـر
2/1055 .)
. يأيس(: ب)في  (3)
 .إلخ...كيئست منو(: ب)في  (4)
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. إدبارىا كذىاب ركنقيا(: (1)كاغكرار مائيا)
. امحت كبطمت بانقطاع األنبياء : (قد درست فييا أعبلـ اليدل)
أمارات الجيؿ كالبدعة، كأراد ما كاف مف أمكر الجاىمية كضبللتيا كبدعيا : (كظيرت أعبلـ الردل)

. كجياالتيا
: تجيـ عميو إذا كمح في كجيو كعبس، قاؿ: (فيي متجيمة عمى أىميا)

نوي عىكامميو.... فبل تىٍجيىمينا أـ عمرك فإنَّدنا  ( 2)بنا داءي ظٍبيو لـ تىخي
كأراد أنو ال داء بنا كما أف الظبي ال داء فيو، فؤلجؿ تغير أحكاليا صارت كأنيا كالحة عابسة، 

ما : كقكلو حداثيـ البدع فييا، كا  ألىميا، أراد إما مف أجؿ أىميا، فإف تغيرىا ما كاف إال مف جيتيـ كا 
. قمت لو، كقاؿ لي: أراد اختصاص العبكس بأىميا كما تقكؿ

. كتغيره (3)ىك انكساؼ الكجو: العبكس: (عابسة في كجو طالبيا)
. لما بذركا فييا الغفمة كالشقاء، أثمرت ليـ الفتف كالببليا(: الفتنة (4)ثمرىا)
الفتنة فمذاقيا الشؾ  (7)كأراد أنو لما كاف ثمرىا (6)ما يذاؽ في المَّديا: الطعاـ(: (5)كطعاميا الخيفة)

. كالقمؽ (8)ىك الخيفة كاإلشفاؽ
: (كشعارىا الخكؼ)

 __________
عكار مف مائيا: كاغكرار مف مائيا، كفي شرح النيج(: ب)في  (1) . كا 
:  كنسبو لعمرك بف الفضفاض الجيني كركاية الشطر األكؿ فيو1/524لساف العرب  (2)

كال تجيمينا أـ عمرك فإنما 
.  بدكف نسبة إلى قائمو68كىك في أساس الببلغة ص 

. كمف نسخة أخرل( ب)ىك انكساؼ كتغير، كما أصمحتو مف (: أ)في  (3)
. ثمرتيا(: ب)في  (4)
. الجيفة: في شرح النيج (5)
(. 607مختار الصحاح ص. )الٌميا جمع المياة كىي الينة المطبقة في أقصى سقؼ الفـ (6)
. ثمرتيا(: ب)في  (7)
 .كمف نسخة أخرل( ب)كالشقاؽ، كما أثبتو مف (: أ)في  (8)
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كشعارىا الخكؼ، فيؿ بيف الخكؼ كالخيفة تفرقة؟ أك : طعاميا الخيفة، ثـ قاؿ: سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ
كاحدان؟  (1)يككناف شيئان 

فىأىٍكجىسى ًفي نىٍفًسًو }: خاؼ خكفان كخيفة، قاؿ تعالى: كجكابو؛ ىك أف الخكؼ كالخيفة شيء كاحد، يقاؿ
ـٍ }: كقاؿ [67:طو]{ًخيفىةن ميكسىى مىٍيًي نيكفى ]الى خىٍكؼه عى ـٍ يىٍحزى كلكنو أراد لكثرة ما  [38:البقرة]{(2[ )كىالى ىي

َّـد بيـ مف ألمو كغشييـ، جعمو تارة طعامان ليـ ، كتارة جعمو لباسان يشمميـ، في  عمقيـ مف الخكؼ، كأل
. كمتا الحالتيف مبالغة في ذلؾ

. ما يمي الجسد، كالدثار فكقو: الشعار(: السيؼ (3)كدثارىـ)
سؤاؿ؛ أراه جعؿ الشعار مضافان إلى الخكؼ، كالدثار مضافان إلى السيؼ، ككبلىما حاصؿ فييـ 

كمتعمؽ بيـ؟ 
كجكابو؛ ىك أف الخكؼ لما كاف متعمقان بالقمب كحاصبلن فيو، جعمو كالشعار لمخالطتو لجمكدىـ، 

. بخبلؼ السيؼ فإنو ال محالة منفصؿ، فميذا جعمو كالدثار
: كليكف ىمكـ االعتبار كاالنزجار كتذكركا متعظيف، كأشار بقكلو: (فاعتبركا عباد اهلل، كاذكركا ًتيىؾى )
نيماكيـ في الردل كالعمايات (تيؾ) . إلى ما كاف مف الجاىمية في البدع كالضبلالت، كا 
خكانكـ بيا مرتينكف) أراد خطاياىـ المكبقة ككبائرىـ الميمكة في عبادة األكثاف : (الت ي آباؤكـ كا 

كاألصناـ، كاتخاذ األنداد، كعبادة غير اهلل، كرككب الفكاحش، كقطع األرحاـ، كأكؿ الربا، كما قاؿ 
[. 21:الطكر]{كيؿُّ اٍمًرئو ًبمىا كىسىبى رىًىيفه }: تعالى

. ال يغادر منيـ صغيرة كال كبيرة إال بالمحاسبة كالمناقشة: (كعمييا محاسبكف)
. قسـ كخبره محذكؼ أم لعمرم قسمي: (كلعمرم)
: الزمف الماضي، قاؿ: العيد ىك: (ما تقادمت بيـ كال بكـ العيكد)

 __________
. أك يككناف شيء كاحد(: ب)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
 .كدثارىا: في النيج (3)
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كما عيدم كعيدؾ يا أيمامان 
أكثر مف ذلؾ كجمعو : ثمانكف سنة، كقيؿ: الحقب]: (كال خمت فيما بينكـ كبينيـ األحقاب كالقركف)

. ىك األمة كجمعو قركف: كالقرف [23:النبأ]{الىًبًثيفى ًفييىا أىٍحقىابنا}: ، قاؿ اهلل تعالى(1 )[أحقاب
خكانيـ في  (3)أراد أف(: كنتـ في أصبلبيـ ببعيد (2)كما أنتـ اليـك مف يـك) مف كاف مف آبائيـ كا 



 

 

زمف الجاىمية كأياميا، فإنيـ عمى أثره كعمى القرب مف عيده ، ما حالت بينيـ كبينو عيكد كأعصار 
نما ىي غضة طرية . فتمحي آثارىـ، كتبمي أحاديثيـ، كا 

مف القصص كاألخبار كالسير كاألمثاؿ عمى جية االتعاظ كالزجر، : (كاهلل ما أسمعيـ الرسكؿ شيئان )
. كعمميـ مف األحكاـ كالسنف عمى جية االستصبلح كالشرع

. مصرخان بو في آذانكـ، ناطقان بو بيف أظيركـ، ال أترؾ منو شيئان كال أغادره: (إال كىا أنا مسمعكمكه)
. أراد أنيا مستكية ال تفرقة بينكـ كبينيـ في األسماع: (كما أسماعكـ اليـك بدكف أسماعيـ باألمس)
. أراد األعيف؛ ألنيا مشقكقة في الكجو أم مفتكحة: (كال شقت ليـ األبصار)
. العقكؿ؛ ألف محميا األفئدة، فجعؿ األفئدة عبارة عنيا(: ليـ األفئدة (4)كجعمت)
. الكقت المتقدـ: (في ذلؾ األكاف)
. مف غير مخالفة: (إال كقد أعطيتـ مثميا)
. كقتكـ ىذا الذم أنتـ فيو اآلف: (في ىذا الزماف)
. أريتمكه بأبصاركـ: (ككاهلل ما بيصٍّيرتـ بعدىـ شيئان جيمكه)
. خصصتـ بو: (كال أصفيتـ بو)
: منعكه، كأراد بيذا الكبلـ أمريف: (كحرمكه)

 __________
. ما بيف المعقكفيف( ب)سقط مف  (1)
إلخ ...مف بعد كنتـ (: أ)مف يـك كنتـ، كما أثبتو، كفي : كفي نسخة أخرل( ب)في النيج كفي  (2)
(. أ)أف سقط مف : قكلو (3)
 .كال جعمت: في النيج (4)
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. أف يعمـ أف حالو كحاؿ الرسكؿ في اإلببلغ كالتعريؼ، كاإلنذار كالتخكيؼ، كالزجر كالكعظ: أحدىما
كاف في كقتو مف النككص، كترؾ االنقياد لقكلو، كاالحتكاـ  (1)أف يعمـ أف ما يمقى ممف: كثانييما

. ألمره، مشابيان لما كاف الرسكؿ يبلقي مف أكلئؾ الذيف كانكا في زمنو
. أراد كالية بني أمية كظمميا كجكرىا: (كلقد نزلت بكـ البمية)
ما يككف في : ما يككف في رأس البعير ، كالًبطىاف: الخطاـ(: خطاميا، رخكان ًبطىانييا (2)حائبلن )

. صدره، كجعؿ ذلؾ كناية عف تبلشي األمر كفساده، كأنو ليس مستكثقان جاريان عمى حدكده كقكانينو
نكـ ما أصبح فيو أىؿ الغركر) مف ضحؾ الدنيا في كجكىيـ كزىرتيا في أعينيـ، فإف ذلؾ : (فبل يغرَّد

. كذب كغركر النقطاعو عنيـ كزكالو عف أيدييـ



 

 

. شبيو بالظؿ لسرعة تقمصو عف مكانو: (فإنما ىك ظؿ ممدكد)
. إلى حيث عمـ اهلل مف آجاليـ المنقطعة كأياميـ الزائمة: (إلى أجؿ معدكد)
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ في التكحيد (87)
دراؾ، كأراد عممو باألدلة (: المعركؼ مف غير رؤية[ (3)الحمد هلل]) المتحقؽ حالو مف غير بصر كا 

. كالبراىيف النظرية
. كال نظر (4)المقدر لجميع ما أكجده مف اإلحكامات العجيبة مف غير فكرة: (الخالؽ مف غير ركية)
أراد بالقياـ الكجكد، كأراد بالدكاـ االستمرار، فيك تعالى مكجكد ببل أكؿ لو، : (الذم لـ يزؿ قائمان دائمان )

. كمستمر الكجكد ال آخر لو
جمع برج، كجممتيا اثنا عشربرجان مشتممة عمى ثمانية كعشريف : األبراج: (إذ ال سماء ذات أبراج)

. منزلة، ينزؿ فييا القمر في سيره
 __________

. مف(: ب)في  (1)
. جائبلن : في النيج (2)
. زيادة في النيج (3)
 .فكر(: ب)في  (4)
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( 2)كاحد اإلرتاج كىي المغالؽ، كمنو باب مرتج أم مغمؽ، كأراد: الرتج(: (1)كال حجب ذات إرتاج)
. حجب العٌز كسرادقات المجد المضركبة، تجكَّدزان كاستعارةن، ال أف ثىَّـد حجبان ىناؾ تستره عمى الحقيقة

. دجا الميؿ إذا أظمـ: (كال ليؿ داج)
. أم سكف بما فيو [2:الضحى]{كىالمَّدٍيًؿ ًإذىا سىجىى}: أم ساكف، كقكلو تعالى: (كال بحر ساج)
. شعاب كآخاديد كأكدية: (كال جبؿ ذك فجاج)
. التكاء في أطرافو كمسالكو: (كال فج ذك اعكجاج)
: ميد الشيء إذا كطَّدأه كأحسف تقريره، ككصفت األرض بالمياد في قكلو تعالى: (كال أرض ذات مياد)
ـٍ نىٍجعىًؿ األىٍرضى ًميىادنا} (. 3)لما يظير فييا مف منافع الخمؽ كاستقرارىـ في تصرفاتيـ [6:النبأ]{أىلى
كال مخمكؽ لو ىذه الصفة، ألف كؿ مخمكؽ فيك معتمد عمى خالقو في إيجاده : (كال خمؽ ذك اعتماد)

. كال خمؽ تجب لو ىذه الصفة البلزمة: كتقريره فميذا قاؿ
. إشارة إلى ما تقدـ مف ذكر صفاتو تعالى: (ذلؾ)



 

 

. مكجده مف غير سبب يككف لو: (مبتدع الخمؽ)
. كالمكجكد بعد إىبلكو كفنائو: (ككارثو)

 __________
ما  (كال حجب ذات إرتاج):  في شرح قكلو394-6/393قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)

فالرتاج  (ًفعاؿ)عمى  (ذات ًرتاج)كاإلرتاج مصدر أرتج أم أغمؽ، أم ذات إغبلؽ، كمف ركاه : لفظو
قٌؿ أف يجمع عمى أفعاؿ، كيعني  (فعاالن )ألف  (ذات أرتاج)الباب المغمؽ، كيبعد ركاية مف ركاه 

بالحجب ذات اإلرتاج حجب النكر المضركبة بيف عرشو العظيـ كبيف مبلئكتو، كيجكز أف يريد 
. انتيى. بالحجب السماكات أنفسيا؛ ألنيا حجبت الشياطيف عف أف تعمـ ما المبلئكة فيو

. إلخ...كأراد أنيا حجب(: ب)في  (2)
 .كتصرفاتيـ(: ب)في  (3)
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لو الخمؽ) . عمييـ بفضمو (1)المستحؽ لمعبادة مف جيتيـ إلنعامو: (كا 
. كالمتفضؿ عمييـ بالرزؽ كالمتاع: (كرازقو)
حراز منافعيـ، : (كالشمس كالقمر دائباف في مرضاتو) مستمراف عمى تكرير الجرم لمصالح العباد كا 

. مرصدتيف لو لمطابقتيما لمراده بالتسخير
. كيفنى (2)بالتكرر كالجرم حتى يىٍخًمؽى : (يبمياف كؿ جديد)
. لطي األياـ كالميالي: (كيقرباف كؿ بعيد)
رخاء: (قسـ أرزاقيـ) . عمى حسب ما يراه مف المصمحة مف ضيؽ كسعة كتقتير كا 
. ما يككف بعد مكتيـ مف آثار الخير كالشر: (كأحصى آثارىـ)
. الحياة مف ذلؾ (3)ما يكك ف في حاؿ: (كأعماليـ)
ما عدد التنفس الجارم مف الرئة إلى الحمؽ، فكمو معدكد (: (4)كعدد أنفاسيـ) إما عدد النفكس، كا 

. مقدر 
، كالخائنة بمعنى الخيانة كالكاذبة بمعنى (5)مبلمحة البصر في خفية كمسارقة: (كخائنة أعينيـ)

. الكذب كالعافية بمعنى المعافاة
. مف أسرارىا كضمائرىا(: (7)تخفي صدكرىـ مف الضمير (6)كما)
. مكضع قرارىـ: (كمستقرىـ)
. مكاف استيداعيـ: (كمستكدعيـ)
يصمح أف يككف مكضعان لمقرار، كمكانان لبلستحفاظ؛  (8)فإف كؿ كاحد منيما: (مف األرحاـ كالظيكر)



 

 

عىٍمنىاهي }: ألف الرحـ كما ىي مكضع االستقرار لمنطفة فيي مكاف الستحفاظيا، كما قاؿ تعالى ثيَّـد جى
[. 13:المؤمنكف]{نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مىًكيفو 
 __________

. ، كمف نسخة أخرل(ب)إلنعاميـ، كىك كما ترل مختؿ المعنى، كالصكاب كما أثبتو مف(: أ)في  (1)
. أم يبمى (2)
(. ب)حاؿ سقط مف : قكلو (3)
. أنفسيـ: في النيج (4)
. كمسافة(: ب)في  (5)
. كفي نسخة أخرل، كما، كما أثبتو( ب)كأما، كفي النيج، كفي (:أ)في  (6)
. مف الضمير، زيادة مف النيج: قكلو (7)
 .منيـ(: أ)منيما، كما أثبتو، كفي : كفي نسخة أخرل( ب)في  (8)
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. بالمكت كالصيركرة إلى القيامة لممجازاة عمى األعماؿ: (إلى أف تتناىى بيـ الغايات)
. أم ىك المخصكص بشدة االنتقاـ كىك العقكبة: (ىك الذم اشتدت نقمتو)
. عمى مف خالؼ مراده: (عمى أعدائو)
. في طكليا كانتشارىا كانبساطيا عمى الخمؽ: (في سعة رحمتو)
أراد أنو ال يجتمع فيو الكصفاف سكل اهلل تعالى، فيك تعالى : (كاتسعت رحمتو ألكليائو في شدة نقمتو)

في سعة رحمتو، : عظيـ الرحمة لمف كااله، مع ما لو مف شدة العقكبة كاالنتقاـ مف أعدائو، كقكلو
. أكرمني األمير في جماعة: كفي شدة نقمتو في مكضع الحاؿ، مثميا في قكليـ

ني الفرس رأسو إذا غمب عميو، كأتى عمى أعز مراده، كأراد قاىر مف غالبو: (قاىر مف عازَّده) . عازَّد
. المخالفة: أم ميمؾ مف خالفو، كالمشاقة: (كمدمٍّير مف شاقو)
. أم عاداه: (كمذؿُّ مف ناكاه)
. االستطالة، كأراد أنو مستطيؿ بالقير لمف خالفو مف أىؿ عدكاتو: الغمبة: (كغالب مف عاداه)
. مف أسند إليو أمكره كميا فيك كفايتو عف كؿ أحد، ال يحتاج معو غيره: (مف تككؿ عميو كفاه)
. كمف أباح إليو سؤالو أجابو بالعطية: (كمف سألو أعطاه)
كمف تصدَّدؽ لكجيو أعاضو عف صدقتو ككافأه عمييا، كذكر القرض مبالغة : (كمف أقرضو قضاه)

ا }: في لزـك الجزاء؛ ألف القرض مقضي ال محالة، كما قاؿ تعالى مىٍف ذىا الَّدًذم ييٍقًرضي المَّدوى قىٍرضن
اًعفىوي لىوي أىٍضعىافنا كىًثي رىةن  سىننا فىييضى [. 245:البقرة]{حى



 

 

كًني }: أم كافأه عمى شكره ثكابان مف عنده، كما قاؿ تعالى(: جزاه (1)كمف شكره) فىاٍذكيري
ـٍ  . أم أزيد لكـ جكدم كفضمي [152:البقرة]{أىٍذكيٍركي

 __________
 .كمف نسخة أخرل( ب)كمف شكر، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
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. راقبكىا بالمحافظة في األعماؿ كالقياـ بالكاجبات محافظة الكزف(: (1)عباد اهلل، زنكا نفكسكـ)
عي اٍلمىكىاًزيفى اٍلًقٍسطى ًليىٍكـً اٍلًقيىامىًة }: تكزف أعمالكـ في القيامة، كما قاؿ تعالى: (قبؿ أف تكزنكا) نىضى فىبلى ]كى

ٍيئنا [. 8:األعراؼ]{فىمىٍف ثىقيمىٍت مىكىاًزينيوي } [47:األنبياء]{(2)[تيٍظمىـي نىٍفسه شى
خبلليا بالكاجبات فتدارككا ما فرط منيا مف ذلؾ: (كحاسبكىا) . في إتيانيا لمقبائح كا 
. تناقشكا عمى القميؿ كالكثير مف ذلؾ: (قبؿ أف تحاسبكا)
. كاعممكا كأنتـ في نفس كسعة مف أعماركـ: (كتنفَّدسكا)
. قبؿ المكت (3)الحبؿ الذم ييٍخنىؽي بو، كالمراد: الخناؽ ىك: (قبؿ ضيؽ الخناؽ)
. لما أنتـ فيو مف التكاليؼ: (كانقادكا)
. الشدة، كأراد قبؿ شدة السَّدكؽ لكـ إلى القيامة: العنؼ ىك: (قبؿ عنؼ السياؽ)
. يجعؿ عمييا معينان : (كاعممكا أف مف لـ ييعىٍف عمى نفسو)
ذىًت }: حتى ىذه ىي االبتدائية، مثميا في قكلو(: كاعظ كزاجر (4)حتى يككف ليا منو) تَّدى ًإذىا أىخى حى

فىيىا كيجكز أف تككف بمعنى إلى، كتككف متصمة بما قبميا أم إلى أف يككف  [24:يكنس]{األىٍرضي زيٍخري
. نفسو بالكعظ كاالنزجار عف القبائح(5)[عمى]ليا منو كاعظ، كالمعنى يعيف 

ألنو أرأؼ بنفسو كأرحـ ليا فإذا لـ يكف مف جيتو (: مف غيرىا زاجر كال كاعظ (6)لـ يكف ليا)
. صبلح ليا لـ يكف مف جية غيره ذلؾ

 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ كتسمى خطبة األشباح (88)

كالمبلئكة كذكر  (8)كاألرض كصفتيما (7)ك إنما سميت باألشباح لما ضمَّدنيا مف ذكر السماكات
. أحكاليـ

 __________
. أنفسكـ: في النيج (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. كأراد(: ب)في  (3)



 

 

. حتى يككف لو منيا: في النيج (4)
(. أ)سقط مف  (5)
. لو: في النيج (6)
. السماء(: ب)في  (7)
 .كصفتيا(: ب)في  (8)
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أنو خطب أمير المؤمنيف  (2)، عف الصادؽ جعفر بف محمد عميو السبلـ(1)ركل مسعدة بف صدقة
يا أمير المؤمنيف، صؼ لنا ربنا لنزداد لو : بيذه الخطبة عمى منبر الككفة، كذلؾ أف رجبلن أتاه فقاؿ

الصبلة جامعة، فاجتمع الناس حتى غيصَّد المسجد بأىمو، : حبان، كبو معرفة، فغضبعميو السبلـ كنادل
ـى مف السائؿ تعنتان في سؤالو، ثـ قاؿ نما غضب ألنو فىًي : فصعد المنبر كىك مغضب متغير المكف، كا 

إذا كثر كزاد، كأراد أف المنع ال يكجب  (4)كفر الشيء يفر كفكران (: (3)الحمد هلل الذم ال يىًفٍرهي المنع)
ٍمًكو . كثرة كال زيادة في مي

 __________
ىك مسعدة بف صدقة العبدم، أبك محمد، أحد رجاؿ الشيعة كثقاتيـ، خرج لو اإلماـ أبك طالب  (1)

(. 693انظر بغية الطالب في تراجـ رجاؿ أبي طالب ص )يحيى بف الحسيف الياركني في أماليو 
ىك جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي زيف العابديف بف الحسيف السبط بف اإلماـ  (2)

، الياشمي، الحسيني، المدني، أبك عبد اهلل، الممقب بالصادؽ "المرتضى عمي بف أبي طالب 
أحد األئمة األعبلـ كأشير مف نار عمى عمـ، مناقبو كفضائمو كثيرة، فيك إماـ عمـ  [ىػ148ػ80]

مشيكر بيف الخاص كالعاـ، لو أخبار مع الممكؾ مف بني العباس، ككاف جريئان معيـ صداعان بالحؽ، 
حاكؿ المنصكر الداكنيقي قتمو مراران فحماه اهلل، كاستمر عميو السبلـ ينشر عمـ آؿ الرسكلصمى اهلل 

عميو كآلو كسمـ كينٌكر العقكؿ، كالركاة عنو كثيركف، كأخباره كثيرة مبسكطة في الكتب، كالمؤلفات عنو 
، كمنو معجـ الركاة في أمالي 88انظر معجـ رجاؿ االعتبار ص )كفيرة، مكلده ككفاتو بالمدينة 

(. 2/126المؤيد باهلل أحمد بف الحسيف الياركني، كانظر األعبلـ 
. الذم ال يفره المنع كالجمكد: في النيج (3)
 .كمف نسخة أخرل( ب)ككفران، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
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أكدل الرجؿ إذا قؿَّد خيريه، كأراد أف : أم ال يقمؿ خيره اإلعطاء، مف قكليـ: (كال يكديو اإلعطاء)
. أم منع ذلؾ القميؿ [34:النجـ]{كىأىٍعطىى قىًميبلن كىأىٍكدىل}: اإلعطاء ال يمنع خيره، كقكلو تعالى

. الفيض بالجكد عمى جميع الخبلئؽ: (كالجكد)
كمصداؽ ذلؾ مف أنو الجكاد عمى الحقيقة ىك أف كؿ مف أعطى فإنو : (إذ كؿ معطو منتقص سكاه)

. ينتقص بإعطائو ما خبله؛ ألف جكده ببل نياية
ألف مف منع فإنما يمنع مف أجؿ البخؿ كلئبل ينقص مالو، فيك تعالى : (ككؿ مانع مذمـك ما خبله)

ُـّ عمى منع كال عمى عطاء . يعطي بالمصمحة كيمنع بالمصمحة فبل ييذى
. المعطي لفكاضؿ النعـ كالمتفضٍّيؿ بيا: (كىك المناف بفكائد النعـ)
: ما يعكد مف النعـ بعد سبؽ غيرىا، كالمزيد: جمع عائدة، كىك: العكائد: (كعكائد المزيد كالًقسىـ)

جمع قسمة، كىذا عبارة عف أنكاع النعـ كضركب اآلالء الكاصمة مف جيتو : المجعكؿ زيادة، كالقسـ
. إلى خمقو

الخمؽ كميـ عياؿ اهلل، )): الذم يعكليـ كيكفميـ كيتكلى إصبلح أحكاليـ، كفي الحديث: (عيالو الخمؽ)
(. 1()(كأحبيـ إلى اهلل أنفعيـ لعيالو

أم صارت كاجبة عميو، كمنو ضماف الماؿ لما صار في ذمة الضامف يجب عميو : (ضمف أرزاقيـ)
. أداؤه

 __________
كعزاه إلى مسند أنس، قاؿ العبلمة الجبلؿ  (106) الباب 2/27ركاه في مسند شمس األخبار  (1)

أخرجو أبك يعمى، كالحاكـ في الكنى، كالشيرازم في األلقاب، كالعسكرم في األمثاؿ، : في تخريجو
إلى آخر ما ذكره، كأكرده في ... كابف أبي الدنيا في قضاء الحكائج، كالبييقي في شعبو عف أنس 

، كقضاء 10/275، كعزاه إلى البداية كالنياية البف كثير 4/669مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم 
 .24الحكائج البف أبي الدنيا 
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عبارة عمَّدا ييصمح بدف اإلنساف مف األطعمة، : جمع قيكت بضـ الفاء، كىك: األقكات: (كقدَّدر أقكاتيـ)
. قاتو قىكتان كقىياتة: كأراد كأحكـ مصالحيـ كميا، كالمصدر منو قىكتان بفتح الفاء يقاؿ

لمف رغب فيما عنده مف منافع الثكاب العظيمة  (1)كأكضح الطرؽ: (كنيج سبيؿ الراغبيف إليو)
. كالدرجات العالية

. مف عظيـ رضكانو ككريـ مآبو: (كالطالبيف ما لديو)
: يحتمؿ أمريف(: منو بما لـ يسأؿ (2)كليس بما سئؿ أجكد)



 

 

(. 3)أف اإلعطاء كالمنع عميو مستكياف، إال ما كاف متعمقان بالمصمحة مف ىذا كذاؾ: أحدىما
. أف اإلعطاء لما كاف ال ينقص ممكو كال المنع يزيده، كانا مستكييف باإلضافة إلى ذلؾ: كثانييما

األكؿ ببل أكؿ ألكليتو كال بداية ليا، إذلك  (4)أراد بأنو: (األكؿ الذم لـ يكف لو قبؿ فيككف شيءقبمو)
كاف ليا غاية ألمكف أف يككف شيء قبميا؛ ألف ما كاف لو نياية أمكف في العقكؿ كتصكَّدر في 

ـى كانت أكليتو  رى األكىاـ أف يسبقو غيره كيككف حاصبلن قبمو، كىذاال يتصكر في حقو تعالى، فبل جى
. ببلنياية، كال يشار إلييا بحدٍّي كال غاية

كمقصكده في ىذا ىك أنو كما قاـ البرىاف العقمي عمى : (كاآلخر الذم ليس لو بعد فيككف شيء بعده)
أنو البداية ألكليتو فقد قاـ أيضان عمى أنو ال آخر لسرمديتو؛ إذ لك كاف آلخريتو نياية لتصكرفي 
العقكؿ أف يككف شيء بعدىا، فمما كاف ال انقطاع لكجكده لـ يتصكر أف يككف شيء بعده؛ ألف 

. كجكده إذا كاف سرمدان لـ تعقؿ اآلخرية لو بحاؿ
 __________

. الطريؽ(: ب)في  (1)
. بأجكد: كشرح النيج( ب)في  (2)
. أك ذاؾ(: ب)في  (3)
 .أنو(: ب)في  (4)
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ردعت الشيء أردعو ردعان إذا كففتو عف مجراه، : (الرادع أناسيَّد األبصار عف أف تنالو كتدركو)
جمع إنساف، كأصمو أناسيف فأبدؿ مف النكف ياء كأدغمت في الياء، كاألبصار حقيقتيا في : كأناسيَّد 

بصر العيف كمجازىا في العقكؿ ككبلىما محتمؿ ىاىنا، كأراد أنو كؼَّد أناسيَّد أحداؽ العيكف عف أف 
أبصار بصائر العقكؿ كحقائقيا عف أف تككف محيطة بحقيقتو كاقعة  (2)، ككؼَّد (1)تككف مدركة لو

. عمى كنيو؛ إذ ىك المتعالي عف ذلؾ كمو
. أم ليس حاصبلن في زماف، كالىك محتاج إليو فيككف مختمفان متكرران : (ما اختمؼ عميو دىر)
ألجؿ احتياجو إلى األزمنة؛ ألف ما كاف محتاجان إلى األزمنة فإنو يككف متغيران : (فيختمؼ منو الحاؿ)

. بتغيرىا، كمختمفان باختبلؼ أحكاليا في الضيؽ كالسعة كالرخاء كالشدة، كىك في غاية البعد عف ذلؾ
أراد كما أنو ال يحتاج إلى األزمنة فيك غير مفتقر (: في مكاف فيجكز عميو االنتقاؿ (3)كال يككف)

إلى األمكنة؛ إذ لك كاف في مكاف لجاز أف يككف منتقبلن منو كحاصبلن في غيره؛ ألنو بحصكلو في 
المكاف يككف جسمان، كما كاف جسمان فكما يحصؿ في ىذا المكاف يحصؿ في غيره، كىك يتعالى عف 

. الجسمية، فميذا بطؿ عميو اال نتقاؿ



 

 

ىك الجكاد؛ ألف ىذا تفصيؿ لو، : لقكلو (4)استحضاران : (فمك كىب ما تنفست عنو معادف الجباؿ)
. عبارة عمَّدا يخرج مف األرض مف ىذه المعادف كالركازات: كالتنفس

عبارة عمَّدا يخرج مف البحار مف ىذه الجكاىر كالآلليء، : الضحؾ: (كضحكت عنو أصداؼ البحار)
. جمع صدفة كىك غشاء الدرة ككماميا: كاألصداؼ

 __________
. كفي نسخة أخرل( ب)زيادة في  (1)
. إلخ...ككؼ أيضان أبصار(: ب)في  (2)
. كال كاف: كفي شرح النيج( ب)في  (3)
 .استحضار(: ب)في  (4)
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سؤاؿ؛ أراه أضاؼ التنفس إلى المعادف، كأضاؼ الضحؾ إلى البحار، مع أف كؿ كاحد منيما نفيس 
القدر جميؿ الخطر؟ 

كجكابو؛ ىك أف ما يخرج مف البحار ىك ىذه األحجار الجكىرية نحك المؤلؤ كالياقكت كالزمرد، 
فكصفيا بالضحؾ لما فييا مف الصفاء كالرقة كالنعكمة، بخبلؼ ما يخرج مف المعادف مف الذىب 
كالفضة كالكحؿ كالمرتؾ كالزرنيخ كغيرذلؾ فإنيا ال تكصؼ بككنيا جكاىر، فميذا كصفيا بالتنفس 

. كىك الخركج دكف الجكىرية
خالص : الفضة، كالعقياف ىك: ما يبقى بعد الخبث، كالمجيف ىك: الفمز: (مف فمز المجيف كالعقياف)

. الذىب الذم ال يحتاج إلى إخبلص الكير، كجميعيا راجع إلى ما يخرج مف المعادف
ما أحكـ منو كقدربالتدكير : ما ينتثر، كحصيد المرجاف: النثار: (كنيثىارىة الدر، كحصيد المرجاف)

حبؿ محصد إذا أحكـ فتمو، كجميع ذلؾ راجع إلى ما يخرج مف البحار، كىذا : كالتربيع، كمنو قكليـ
. األسمكب مف باب المؼ كالنشر، أال تراه أجممو أكالن ثـ ردَّد إلى كؿ شيء ما يميؽ بو مف ذلؾ

. ما كاف لو أثر في نقصانو: (ما أثرَّد ذلؾ في جكده)
لىوي ميٍمؾي السَّدمىاكىاًت }: مف عظائـ الممككت، كما قاؿ تعالى: (كال أنفد سعة ما عنده)

[. 107:البقرة]{كىاألىٍرضً 
. أم كلكاف الذم عنده كفي ممكو مف نفائس الكـر كالجكد: (كلكاف عنده مف ذخائر اإلنعاـ)
 .تفنيو مطالب الخمؽ كميـ عمى كثرتيـ، كتفاكت عددىـ: (ما ال تيٍنًفده مطالب األناـ)
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غاض الماء إذا نقص، كأراد أف إعطائيـ لما طمبكه : (ألنو الجكاد الذم ال يغيضو سؤاؿ السائميف)
مف سعة جكده كرحمتو ال ينقصو مف ذلؾ؛ ألف قدرتو عمى ذلؾ ببل نياية، فبل يعقؿ في ذلؾ زيادة 

ببل نياية ىك أنو ما مف كقت إال كيمكنو اإلعطاء ألضعاؼ ما : كال نقصاف، كالغرض مف قكلنا
أعطى كأضعافو مضاعفة، كليس الغرض مف ذلؾ كجكد ما ال نياية لو فإف ذلؾ مف المحاالت 

. العقمية، كما إذا كصفناه بالقدرة عمى الضديف، فإف الغرض الكجو الممكف دكف ما ال يمكف
يف) ميو إلحاح الممحٍّي عظـ المطالبة ككثرتيا، كأراد أنيـ عمى إلحاحيـ ال يككف : اإللحاح ىك: (كال يبخٍّي

سببان لممنع فيككف بخيبلن، كليذا فإنو متميز عف سائر الكرماء، فإنو ال يزداد عمى كثرة اإللحاح إال 
. كرمان كجكدان، كغيره بخبلؼ ذلؾ

. البلـ لمعيد، كأراد السائؿ الذم سألو أكالن : (فانظر أييا السائؿ)
 .فإنو حجة اهلل عميؾ ككديعتو عندؾ كبرىانو فيؾ: (بعقمؾ)
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ليس الغرض مف كبلمو ىذا ىك أف القرآف داؿٌّي عمى : (فما دلَّدؾ القرآف عميو مف صفتو فائتـ بو)
صفات اهلل تعالى الذاتية كالقادرية كالعالمية كالحيية كغير ذلؾ مف الصفات اإلليية فإف ذلؾ يستحيؿ 

نما غرضو عميو السبلـ ما انطكل عميو مف العبارات المفظية  (1)العمـ بو مف جية القرآف كالشرع، كا 
جاز إطبلقو عميو، إذا كاف معناه حاصبلن  (2)فإف مكرد ذلؾ كمو القرآف كالشرع، فما دؿَّد عميو الشرع

في حقو، كما لـ يدٌؿ عميو الشرع فإنو اليجكز إطبلقو عميو، كليذا كصفناه بالترؾ كالفراغ في قكلو 
كىييـٍ }: تعالى تىرى ـٍ }: كقكلو [17:البقرة]{كى كلكال كركد الشرع بذلؾ لـ يجز كصفو  [31:الرحمف]{سىنىٍفريغي لىكي

بذلؾ لما فيو مف إيياـ الخطأ في حقو، فعمى ىذا يحمؿ كبلمو، كأراد فائتـ بو أم اجعمو إمامان لؾ 
. فيما يجكز إطبلقو عمى اهلل تعالى مف األكصاؼ المفظية

. فإنو يرشدؾ إلى كؿ خيرباتباعؾ ألنكاره كاالقتداء بآثاره: (كاستضئ بنكر ىدايتو)
. حممؾ عميو مف اإلغكاء كالتسكيؼ(: (3)كما كمفَّدؾ الشيطاف عميو)
. مما لـ يدؿ عميو القرآف كيصرح بكجكبو عميؾ: (مما ليس في الكتاب عميؾ فرضو)

 __________
. مايطمؽ: ما انطكل، كما أثبتو، كفي نسخة أخرل(: ب)ما نطؽ، كفي (: أ)في  (1)
. السمع(: أ)في  (2)
 .عممو: في النيج (3)
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كال أثر عف الرسكؿ في سنتو كال نقمو األئمة، كأراد أف (: كأئمة اليدل أثره (1)كال في السنة لمرسكؿ)
مف كتاب اهلل، أك ما كاف مف جية السنة، أك ما كاف  (2)المعتمد مف األدلة الشرعية ليس إال آية

إجماعان مف جية األئمة مف أىؿ البيت، أك ما كاف إجماعان مف جية األمة، فيذه األمكر األربعة ىي 
المسالؾ النقمية القطعية، كما عداىا مف أخبار اآلحاد كاألقيسة المظنكنة فيك  (4)مف (3)المعتمدة

معتمد في المباحث الفقيية كالمسالؾ الظنية، فما دلت عميو ىذه القكاطع كجب القطع بو، كما كاف 
: منيا مظنكنان فيك معتمد في األمكر المظنكنة، كما لـ تدٌؿ عميو ىذه

. أرا د فإف اهلل تعالى لـ يكمٍّيؼ بو كاستأثر بعممو كاإلحاطة بو: (فىًكٍؿ عممو إلى اهلل)
؛ ألنو تعالى ال يكمؼ ما ال يعمـ، (5)أراد أنو غاية ما طمبو منؾ: (فإف ىذا منتيى حؽ اهلل عميؾ)

نما تعرض لؤلدلة الشرعية الدالة عمى  كىذا كمو خارج عف التصرفات العقمية فمـ يتعرض لذكرىا، كا 
. ما يجكز إجراؤه عمى اهلل مف األكصاؼ كما ال يجكز إجراؤه

: في كتابو، حيث قاؿ (6)أراد الذيف أثنى عمييـ اهلل تعالى: (كاعمـ أف الراسخيف في العمـ)
، كاستمسككا منيا بالعرل  [7:آؿ عمراف]{كىالرَّداًسخيكفى ًفي اٍلًعٍمـً } أم الذيف اشتدت كطأتيـ في العمـك

. الكثيقة، كاستقرت أقداميـ فييا
 __________

. كال في سنة النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: في النيج (1)
. أنو، كىك تصحيؼ(: ب)في  (2)
. كمف نسخة أخرل( ب)المعتمد، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. كمف نسخة أخرل( ب)في، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
(. ب)منؾ، سقط مف : قكلو (5)
 (.ب)تعالى، سقط مف : قكلو (6)
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الدخكؿ عمى الشيء مف : االقتحاـ ىك: (ىـ الذيف أغناىـ عف اقتحاـ السُّدد المضركبة دكف الغيكب)
الحائؿ بيف الشيئيف، كأراد أنو أغناىـ بما قرره في عقكليـ عف : جمع سدة كىك: غيربصيرة، كالسدد

الدخكؿ عمى الشيء مف غير بصيرة كال ركيَّدة في األمكر الغيبية التي طكل عمميا عف الخمؽ، كحاؿ 
. بينيـ كبيف عمميا بالسكاتر المضركبة دكنيا



 

 

اإلقرار مرفكع ألنو فاعؿ ألغناىـ، كأراد أف : (اإلقراري بجممة ما جيمكا تفسيره مف الغيب المحجكب)
ال سبيؿ ألحد  (1)اإلقرار باألمكرالمجممة مما ال يعمـ كنيو مف العمـك الغيبية ىك كاؼو عما سكاه مما

. إلى العمـ بو مما حجب الخمؽ عف عممو كاالطبلع عميو
فأثنى عمييـ اهلل تعالى ألجؿ معرفتيـ : (فمدح اهلل اعترافيـ بالعجز عف تناكؿ ما لـ يحيطكا بو عممان )

. بحاؿ نفكسيـ في تصريحيـ بعجزىـ عما ال يقدركف عمى اإلحاطة بو كاالطبلع عمى كنو أسراره
ألف معرفة اإلنساف بعجز نفسو ىك : (كسمى تركيـ التعمؽ فيما لـ يكمفيـ البحث عف كنيو رسكخان )

. رمي بالعماية كخبط في الجيالة (2)عمـ بحقيقة الحاؿ كأنيا ال تناؿ، كما عدا ذلؾ فإنو
اإلشارة إلى ما دؿ عميو األدلة الشرعية التي أسمفنا ذكرىا في المسائؿ (: عمى ذلؾ (3)فاقتصر)

اإلليية مما ليس في العقؿ القطع عميو بؿ ىك مكضع احتماؿ، فما ىذا حالو فالتعكيؿ فيو عمى 
األدلة النقمية كاألكصاؼ التي تجرم عمى اهلل تعالى فإف مستندىا الشرع، فأما العقؿ فبل تصرؼ لو 

. فييا
: يحتمؿ كجييف: (ال تقدٍّير عظمة اهلل عمى قدر عقمؾ)

أف العقؿ لو نياية كحد، كالعظمة ال نياية ليا كالحد، فمك حكـ فييا العقؿ كجعميا مثمو : أحدىما
. لكانت متناىية كىذا محاؿ

 __________
. عما(: ب)في  (1)
. فإنما ىك رمي في العماية(: ب)في  (2)
 .كاقتصر(: أ)في  (3)
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أف يريد بالعقؿ الكىـ، أم ال تجعؿ عظمة اهلل عمى قدر الكىـ، فإف الكىـ كاذب يسبؽ إلى : كثانييما
. خبلؼ ما عميو الشيء

باستحقاؽ العقكبة مف جيتو  (1)فتككف منصكب ألنو جكاب النيي، أم فتيمؾ: (فتككف مف اليالكيف)
. باعتقادؾ لذاتو عمى خبلؼ ما ىي عميو

ال تقدر عظمة اهلل عمى قدر عقمؾ، أم ىك المخصكص : لما قرره بقكلو (2)استحضاران : (ىك القادر)
. بقدرة ال يمكف كصفيا كال تناؿ ليا نياية

المركر في سرعة، كمنو ارتماء الفرساف كترامي السحاب أم : االرتماء ىك: (الذم إذا ارتمت األكىاـ)
. جريو في سرعة، شبو مركر الخكاطر في نظرىا مثؿ مٌر السحاب في الجك

. لتصؿ إلى غاية حقيقة كنو قدرتو إحاطة بالعمـ بيا: (لتدرؾ منقطع قدرتو)



 

 

. حاكؿ الشيء إذا أراده: (كحاكؿ الفكر)
. السميـ مف الكساكس التي تعرض فيو عمى خبلؼ الصكاب كالحؽ: (المبرأ مف خطر الكسكاس)
. غايتيا كقصاراىا(: في عميقات (3)أف يقع عميو)
. الغيبية التي استكلى عمييا كممكيا باإلحاطة بيا (4)األمكر: (غيكب ممككتو)
. ذىبت انقطاعان كحسرة، كتحيرت فشبلن كدىشة: (كتكليت القمكب)
. مف أجؿ أنيا تككف محيطة بجرييا عمى غاية حقيقة صفاتو اإلليية: (إليو لتجرم في كيفية صفاتو)
غمض الشيء إذا خفى كدؽ، كأراد ككلجت العقكؿ في المداخؿ الضيقة : (كغمضت مداخؿ العقكؿ)

. الدقيقة
. في جية ال يمكف كصفيا مف الدقة كالغمكض: (في حيث ال تبمغو الصفات)
. كغرضيا كقصدىا أف تبمغ كتصؿ إلى حقيقة عمـ الذات منو تعالى(: عمـ ذاتو (5)لتناؿ)
. كفيا عمَّدا ىمت بو مف اإلحاطة بأالَّد سبيؿ إلى اإلحاطة بو ألحد: (ردعيا)

 __________
. فتيمكو(: أ)في  (1)
. استحضار(: ب)في  (2)
. عميو، زيادة في النيج (3)
. إلخ... أم األمكر(: ب)في  (4)
 .لتناكؿ: في شرح النيج (5)
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. ىؿ عندؾ جائبة خبر: جاب الببلد يجكبيا إذا قطعيا، كمنو قكلو: (كىي تجكب)
. الظمـ ىا ىنا: الشؽ بيف الجبميف، كالسدؼ: الميكاة(: سدؼ الغيكب (1)في مياكم)
أم خالصة عف الظمـ كالمياكم، كانتصابو عمى الحاؿ مف الضمير في تجكب، : (متخمصة إليو)

كىي تجكب في مكضع الحاؿ مف الضمير في ردعيا، كالمعنى في ىذا : كالجممة االبتدائية كىي قكلو
ىك أنو تعالى كفيا، في حاؿ ككنيا قاطعة لممياكم كالظمـ تريد التخمص إليو كالكقكع عمى كنو 

. حقيقتو
. عمى إثرىا: (فرجعت)
جبيتو إذا صككت جبيتو، شبييا في الرجكع خاسئة حسيرة عف نيؿ عمـ ذاتو بحاؿ مف : (إذ جبيت)

. عمَّدا حاكلو، ككؿ ذلؾ مبالغة في رجكعيا عما أرادتو مف ذلؾ (2)يصؾ جبية غيره ليرده
. متحققة لذلؾ العجز عف معرفة كدراية: (معترفة)



 

 

األخذ عمى غير : الميؿ عف القصد، كاالعتساؼ ىك: الجكر ىك: (بأنو ال يناؿ بجكر االعتساؼ)
. طريؽ

ف خرجت عف القصد كأخذت عمى : (كنو معرفتو) غاية عمـ ذاتو، كالمعنى في ىذا ىك أف العقكؿ كا 
. طريؽ فإنيا ال تنالو (3)[غير]

سؤاؿ؛ إذا كاف عمـ حقيقة ذاتو ال تناؿ بالطرؽ المستقيمة فيي ال تناؿ بالجكر كاالعتساؼ، فما مراد 
ق مف ىذا الكبلـ؟ 

كجكابو؛ ىك أف الغرض مف كبلمو ىذا ىك أف العقكؿ سكاء جارت في سيرىا أك عدلت أك استقامت 
. عمى المنياج أكاعتسفت فإنيا في جميع أحكاليا ال تصؿ إلى حقيقة العمـ بذاتو أصبلن 

ية: يعرض في الخاطر، كالباؿ ىك: (كال تخطر بباؿ أكلي الٌركٌيات) النظر، كأراد أنو ال : القمب، كالركَّد
. يعرض في قمكب أكلي األنظار كالتفكرات

 __________
. مياكل: كمياكل، كفي شرح النيج(: ب)في  (1)
. كمف نسخة أخرل( ب)ليردده، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
 (.ب)سقط مف  (3)
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. خطرة كاحدة، كأراد التقميؿ مف ذلؾ: (خاطرة مف تقدير جبلؿ عزتو)
. اخترع جميع ما خمؽ: (الذم ابتدع الخمؽ)
. ما يقتدل بو كيعمؿ مثمو: المثاؿ: (عمى غير مثاؿ امتثمو)
. فيما يصنعو كيحكمو: (كال مقدار احتذل عميو)
. لو ىذه األمثمة فيككف سابقان عميو ليصح ذلؾ في حقو (1)فيصنع: (مف خالؽ معبكد كاف قبمو)
. مف التقدير كاإلحكاـ كمطابقة األغراض كالمصالح: (كأرانا مف ممككت قدرتو)
مف اإلليامات العجيبة في جميع العالـ كمو مما لك نطؽ لصرَّدح : (كعجائب ما نطقت بو آثار حكمتو)

. كعجيب الصنعة منو (2)بمبالغة الحكمية
كأراد أف الخمؽ معترفكف بحاجة ىذه اآلثار : (كاعتراؼ الحاجة مف الخمؽ إلى أف يقيميا بمساؾ قكتو)

ما يمسؾ : إلى خالؽ يمسكيا بقكتو؛ ألف العقكؿ قاضية بذلؾ مشيرة إليو، كالمساؾ بكسر الفاء
. مساؾ: الشيء، كيقاؿ لمذم يقر فيو الماء

ما مكصكلة في مكضع نصب مفعكلو ألرانا، أم أرانا : (ما دلنا باضطرار قياـ الحجة عمى معرفتو)
مف ىذه المخمكقات ما أكجب العمـ الضركرم عمى كجكب قياـ الحجة عمى معرفتو، فمتعمؽ العمـ 



 

 

الضركرم ىك كجكب قياـ الحجة عمى المعرفة، كبياف ذلؾ ىك أنَّدا إذا رأينا ىذه اآلثار مف اختبلؼ 
الميؿ كالنيار، كطمكع ىذه الككاكب، كجرم الريح كغيرىا مف اآلثار،فإنا ال نأمف أف يككف ليا فاعؿ 

كمدبٍّير، كعند ىذا ييٍعمىـي بالضركرة كجكب النظر في أحكاليا، ليحصؿ لنا تسكيف ىذه الركعة بالكقكؼ 
إف النظر يجب لما فيو مف دفع الضرر : عمى حقيقة األمر في ذلؾ، كىذا ىك مراد المتكمميف بقكليـ

. عف النفس بالتقرير الذم ذكرناه
 __________

. فيضع(: ب)في  (1)
: كفي نسخة أخرل، كما أثبتو، كالعبارة في النسخة األخرل ىكذا( ب)الحكمة، كفي (: أ)في  (2)

 .لصرح بمبالغة الحكمية فيو كعجيب الصنعة فيو
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أراد ىذه المكجكدات المخترعة بالقدرة، فكما أف فييا : (كظيرت في البدائع الت ي أحدثيا آثار صنعتو)
. داللة عمى صانع ليا ففييا داللة عمى قدرتو

تقانو: (كأعبلـ حكمتو) . كبراىيف دالة عمى عممو كا 
. عمى ككنو كاحدان : (فصار كؿ ماخمؽ حجة لو)
. عمى كجكده كككنو قادران لمف يستدؿ بو مف أرباب العقكؿ كأىؿ البصائر: (كدليبلن عميو)
ف كاف خمقان صامتان ) . ليس حيكانان كال يعقؿ شيئان : (كا 
( 1)عمى أف لو مدبران كخالقان، ناطقة بمساف الحاؿ لما فييا مف ظيكر األدلة: (فحجتو بالتدبير ناطقو)

. ككضكحيا
. عمى أف لو مبدعان مستمرة ثابتو: (كداللتو عمى المبدع قائمة)
بأف أثبت لؾ ما يثبت لممخمكقات، مف األعضاء : (كأشيد أف مف شبيؾ بتبايف أعضاء خمقؾ)

(. 2)المتباينة التي كؿ عضك مف أعضائيا منفصؿ عف اآلخر مبايف لو
حبؿ ممحـ، إذا كاف : التبلصؽ، كمنو قكليـ: التبلحـ ىك(: مفاصميـ المحتجبة (3)كتبلحـ حقائؽ)

جيد الفتؿ كاإللصاؽ بعضو لبعض، كأراد تبلصؽ المفاصؿ بعضيا لبعض المستترة، التي ال يدرؾ 
(. 4)ما اشتممت عميو مف االلتأـ كالحصافة

 __________
. الداللة(: ب)في  (1)
(. ب)لو، سقط مف : قكلو (2)
. ًحقاؽ: في النيج (3)



 

 

كمف نسخة أخرل، كالحصافة بالحاء الميممة ىك ( ب)كالخصافة، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
كالخصافة بالخاء _… _ .أحصؼ األمر أم أحكمو، كأحصؼ الحبؿ أم أحكـ فتمو: اإلحكاـ يقاؿ

. خصؼ الكرؽ عمى بدنو أم ألزقيا كأطبقيا عميو كرقة كرقة: اإلطباؽ كاإللزاؽ كيقاؿ: المعجمة
 (.1040، 1034انظر القامكس المحيط ص)
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أم مف أجؿ تدبير حكمتؾ، كالبلـ متعمقة بمحذكؼ، أم كؿ ذلؾ مف أجؿ تدبير : (لتدبير حكمتؾ)
كاليجكز تعمؽ البلـ بتبلحـ؛ ألنو ال يجكز كصفو، كال كصؼ مضافو قبؿ تمامو بذكر  (1)حكمتؾ

. متعمقان بو، كىا ىنا قد كصؼ ما أضيؼ إليو قبؿ تمامو بذكر متعمقو
أراد أف كؿ مف شبو اهلل تعالى بخمقو فإنو جاىؿ بحالو؛ ألنو : (لـ يعقد غيب ضميره عمى معرفتؾ)

. تعالى ال يشبو شيئان كال يشبيو شيء مف المككنات أصبلن 
أم أنو لـ يخالط قمبو العمـ اليقيف بأنو ال مثؿ لؾ؛ ألنو لك : (كلـ يباشر قمبو اليقيف بأنو الندَّد لؾ)

. باشر قمبو ذلؾ كقطع بو كاطمأف إليو لـ يقؿ بيذه المقالة
ؤ التابعيف مف المتبكعيف) . إذ قاؿ التابعكف: (ككأنو لـ يسمع تبرُّ
. لفي ميؿ عف الحؽ ظاىر ال لبس فيو: [97:الشعراء]({تىالمَّدًو ًإٍف كينَّدا لىًفي ضىبلىؿو ميًبيفو })
ـٍ ًبرىبٍّي اٍلعىالىًميف}) يكي نجعمكـ أمثاالن لو كحاصميف عمى مثؿ صفتو في استحقاؽ : [98:الشعراء]({ًإٍذ نيسىكٍّي

العبادة، كغير ذلؾ مف األحكاـ اإلليية، كلك كاف مشبيان ليـ لكاف جسمان مثؿ أجساميـ كذلؾ محاؿ 
. في حقو

. في ىذه المقالة التي اختمقكىا(: بؾ (2)كذب العادلكف)
. في ككنؾ جسمان مثميا لؾ حصكؿ في الجية كككف فييا كما كاف ليا: (إذ شبيكؾ بأصناميـ)
العطية، أم كأعطكؾ اعتقادان منيـ صفة ىذه المحدثات : النحمة: (كنحمكؾ حمية المخمكقيف بأكىاميـ)

كىمان منيـ، كيجكز أف يككف مراده بالنحمة المذىب، أم كذىبكا إلى أنؾ متحميان بحمية المخمكقات، 
. كاعتقدكه مذىبان ليـ
 __________

. كمف نسخة أخرل( ب)حكمتو، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
 .العادلكف، كما أثبتو منيما: كالنيج( ب)العالمكف، كىك تحريؼ، كفي (أ)في  (2)
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كأضافكا إليؾ االنقساـ البلـز مف صفة الجسمية؛ ألف كؿ : (كجزَّدءكؾ تجزئة المجسمات بخكاطرىـ)
. جسـ فيك ذك أجزاء عند مف اعتقد ذلؾ بخاطره

كترككؾ عمى الخمقة التي مف شأنيا اختبلؼ : (كقدركؾ عمى الخمقة المختمفة القكل بقرائح عقكليـ)
قكاىا كتباينيا، فإف قكة العقؿ مخالفة لقكة السمع كالبصر، كقكة الرجؿ مخالفة لقكة اليد، كىكذا القكؿ 

حاصبلن ليـ مف تمقاء معتقداتيـ  (1)في جميع القكل فإنيا عمى ىذا االختبلؼ، ككاف ىذا التقرير
. التي لـ يقـ عمييا برىاف كال يعضدىا دليؿ

ىي المماثمة، كأراد أف كؿ مف : المساكاة(: بشيء مف خمقؾ فقد عدؿ بؾ (2)فأشيد أف مف ساكاؾ)
إنو جسـ، أكلو أعضاء كجكارح، : كأف يقكؿ]ماثؿ اهلل تعالى بشيء مف صفات الجسمية كالعرضية 

، (3)[أك أنو حاؿٌّي في محؿ، ككائف في جية أك غير ذلؾ مما يككف داالن عمى الجسمية كالعرضية
عمى معنى أنو شبيو بمف يخالفو في الحقيقة  (4)كحكمان مف أحكاميا، فإنو قد عدؿ عف اهلل تعالى

. كالماىية
لت) ـٍ }: كما قاؿ تعالى(: بو محكمات آياتؾ (5)كالعادؿ بؾ كافر عمى ما تنزَّد بٍّيًي كا ًبرى ثيَّـد الَّدًذيفى كىفىري

[. 1:األنعاـ]{يىٍعًدليكفى 
 __________

. التقدير: كفي نسخة أخرل( ب)في  (1)
. سكاؾ(: ب)في  (2)
. كفي نسخة أخرل(ب)كىك في (. أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (3)
(. ب)تعالى زيادة في : قكلو (4)
 .إلخ...كافر بما تنزلت : في النيج (5)
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مف األدلة الشرعية، كالشكاىد النقمية، ككبلمو ىذا داؿ عمى (: شكاىد حجج بيناتؾ (1)كنطقت بو)
إنو تعالى ذك أعضاء كجكارح، كما ىك المحكي عف بعض الزنادقة، : كفر ىؤالء المشبية، سكاء قالكا

ف لـ يكف جسمان، ألف ظاىر كبلمو ىك أف مف ساكاه: أكقاؿ في  (2)إف اهلل تعالى حاصؿ في جية كا 
. ذلؾ، كىذا عاـ في كؿ ما كاف مقتضيان لمتشبيو

. نياية في بداية العقكؿ كمقتضياتيا (3)لـ يكف ليا: (كأنؾ أنت اهلل الذم لـ تتناه في العقكؿ)
؛ ألف كؿ (5)لكنت مكيفان في الخكاطر كالركيات (4)فمك كنت منتييان : (فتككف في ميب فكرىا مكَّديفان )

ىك الفراغ الذم تجرم فيو الريح، كاستعاره ىا ىنا : ما كاف متناىيان فمو كيفية، كحد كنياية، كالميب
. منصكب ألنو جكاب النفي (6)فتككف: لجكالف الخكاطر في ركياتيا كأنظارىا، كقكلو



 

 

فان ) ثـ لك كاف متناىيان في العقكؿ لكاف في أفكارىا كخكاطرىا : (كال في رٌكيات خكاطرىا محدكدان مصرَّد
. لو حد كلو تصريؼ، فمما كاف غير متناه في العقكؿ استحاؿ ذلؾ كمو

. في إحكامو كانتظامو كمطابقتو لؤلغراض كالمصالح: (قٌدر ما خمؽ)
. لـ يغفؿ عف شيء مف ذلؾ كال اختؿ نظامو كمنفعتو: (فأحكـ تقديره)
. بأف عمـ ما يؤكؿ إليو عاقبة أمره كقصارل حالو (8[ )ما خمؽ(: ](7)كدبَّدر)
. غايتو كال نبمغ إليو (9)فدؽ كغمض ما أحكـ مف ذلؾ بحيث النناؿ: (فألطؼ تدبيره)

 __________
. عنو: في النيج (1)
. سكَّداه(: ب)في  (2)
. لؾ: لو، كفي نسخة أخرل(: ب)ليا، في: مكتكب فكؽ قكلو (3)
. متناىيان (: ب)في  (4)
(. ب)كالركايات، كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
. فيككف(: أ)في  (6)
. كدبَّدره: كفي شرح النيج( ب)في  (7)
(. ب)سقط مف  (8)
 .اليناؿ(: ب)في  (9)
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ًلكيٌؿ ًكٍجيىةه }: الطريقة، قاؿ اهلل تعالى: الكجية ىي: (ككجيو لكجيتو) كأراد كصرفو  [148:البقرة]{كى
عىؿى المَّدوي ًلكيؿٍّي شىٍيءو }: التي كضع ليا مف غيرمخالفة، كما قاؿ تعالى (1)لطريقتو قىٍد جى

[. 3:الطبلؽ]{قىٍدرنا
. أراد أنو لـ يتجاكز حده التي قدرلو بالزيادة عمى ذلؾ: (فمـ يتعد حدكد منزلتو)
: أراد كلـ يخالؼ إرادتو بالنقصاف عٌما قدر لو، كما قاؿ تعالى: (كلـ يقصر دكف االنتياء إلى غايتو)
كيؿُّ شىٍيءو ًعٍندىهي ًبًمٍقدىارو } [. 8:الرعد]{كى
استصعب األمر إذا اشتد، كأراد أف ما خمؽ مف : (كلـ يستصعب إذ أمر بالمضيٍّي عمى إرادتو)

رادتو،  (3)نفكذ أمره فيو بالكجكد كالحصكؿ عمى حسب داعيتو (2)المككنات لـ يكف لو امتناع مف كا 
. {كيٍف فىيىكيكفي }: كبقكلو

. يككف ثىَّـد امتناع منو: (ككيؼ)
نما صدرت األمكر عف مشيئتو) فبل كجو المتناعيا مع أف الحاؿ ما قمناه؛ ألف ما ىذا حالو فبل : (!كا 



 

 

. يعقؿ في حقو امتناع عف نفكذ األمر فيو
المكجد لجميع األنكاع مف غير سبب كاف ىناؾ مف الجمادات (: (4)المنشئ أصناؼ الخبلئؽ)

. كالحيكانات، عمى ما اشتمبل عميو مف أنكاعيما كضركبيما
. في الصنع كالتقدير كاإلحكاـ كالتدبير (5)مف غير ركية كتفكر رجع إلييا: (ببل ركية فكر آؿ إلييا)
ىنا لما يستنبطو اإلنساف  (6)أكؿ ما يخرج مف ماء البير، ثـ استعارىا: القريحة: (كال قريحة غريزة)

. بطبعو، كأراد كال ذكاء غريزة أم طبيعة
. في قمبو كاشتمؿ عمييا خاطره: (أضمر عمييا)

 __________
. لطريقو(: ب)في  (1)
. عف(: ب)في  (2)
. داعيو(: ب)في  (3)
. األشياء: في شرح النيج (4)
. إلييما(: ب)في  (5)
 .ثـ استعير ىا ىنا(: ب)في  (6)
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مرة بعد مرة، كأفادىا أم جعميا  (2)ىي العمـ باألمكر كتكريرىا: التجر بة(: أفادىا (1)كال تجر بة)
. مف جية غيره

. األزمنة عمى ذلؾ (3)أراد أف التجربة إنما تحصؿ بممارسة الخطكب كتكرر: (مف حكادث الدىكر)
. مشارؾ لو في ممكو: (كال شريؾ)
حداث ىذه الغرائب في : (أعانو عمى ابتداع عجائب األمكر) عضده عمى اختراع ىذه العجائب، كا 

. العالـ فأبدعو كأحكمو، عمى أعظـ إيجاد كأحسف إحكاـ
َّـد خمؽ ما (: (4)فتـ خمقو بأمره) َّـد خمؽ اهلل لما خمقو، أك لما خمؽ أم ت الضمير في خمقو إما هلل، أم ت

. خمقو
. {كيٍف فىيىكيكفي }: أمره بالكجكد، بقكلو (5)لما: (كأذعف لطاعتو)
. لما دعاه إلى الكجكد، أكلما دعاه داعي اإلحساف إلى إيجاده: (كأجاب إلى دعكتو)
رب عجمة : ىك التكقؼ في األشياء، كمنو المثؿ: الريث: (لـ يعترض دكنو ريث المتبطىء)

في فعمو لؤلمكر، كال يستعجؿ فييا، كأراد أنو تعالى  (7)الذم يبطئ: ريثان، كالمتبطئ ىك (6)كىبت
إذعاف أفعالو في الكجكد، كقكة امتثاليا في التحصيؿ، لـ يعترض دكف ذلؾ اإليجاد تكقؼ  (8)أسرعو



 

 

. اإلبطاء
ىك التثاقؿ في األمر كالتأخر عنو، كأراد أف التأني : ىك التأني، كالتمكئ: األناة: (كال أناة المتمكئ)

. كالتثاقؿ لـ يككنا معترضيف دكف سرعة االمتثاؿ في إيجاد األفعاؿ
 __________

. كمف نسخة أخرل( ب)كال تٌجر بيا، كىك تحريؼ، كالصكاب ما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. كتكررىا(: ب)في  (2)
. كتكرار(: ب)في  (3)
. بأمره، زيادة في النيج: قكلو (4)
. بما(: ب)في  (5)
، كىك في أساس 265كىنت، كىك تصحيؼ، كالمثؿ ىنا ذكره في مختار الصحاح ص(: أ)في  (6)

.. رب عجمة تعقب ريثان :  بمفظ186الببلغة ص
. يتبطئ(: ب)في  (7)
 .اخترعو(: ب)في  (8)
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االعكجاج، أم أقاـ اعكجاجيا باإلحكاـ العجيب، كالتركيب األنيؽ : األكد: (فأقاـ مف األشياء أكدىا)
(. 1)الذم اليتطرؽ إليو التثبيج

. أكضح ما تحتاج إليو في ابتدائيا كمنتياىا كما يصمح عميو أمرىا: (كنيج حدكدىا)
الباىرة التي مف شأنو أف يستحقيا بيف ما كاف منيا  (2)كجمع بالقدر: (كالءـ بقدرتو بيف متضادىا)

نما الغرض أنو  متضادان، كليس الغرض أنو تعالى جعؿ الضديف مجتمعيف كىما متضاداف، كا 
جمعيما عمى الكجو الممكف الذم يسكٍّيغو العقؿ كيجكٍّيزه، فأما عمى خبلؼ ذلؾ فيك غير ممكف كال 
مقدكر، كليذا فإنؾ ترل بنية الحيكاف مركبة مف الحرارة كالبركدة كالرطكبة كاليبكسة، كترل العكد فيو 

( 3)الماء كالنار، كحبة الرماف فييا الحبلكة كالحمكضة، ككرقة الكرد فييا الحمرة كالبياض، فجمعيا
. عمى الكجو البلئؽ في العقؿ بعجيب قدرتو

ىي النفس، كأراد كألَّدؼ إلييا ما تحتاج إليو مف األسباب، ككصميا : القرينة: (ككصؿ أسباب قرائنيا)
حكاميا . بيا إلتقانيا كا 

. كجعميا أجناسان مختمفة: (كفرقيا أجناسان مختمفات)
جمع قدر، كما قاؿ : غاية الشيء كنيايتو التي يقؼ عندىا، كاألقدار: الحد: (في الحدكد كاألقدار)

عىؿى المَّدوي ًلكيؿٍّي شىٍيءو قىٍدرنا}: تعالى . كأراد أنو أحكـ غاياتيا كأتقف أصكليا كمقاديرىا [3:الطبلؽ]{قىٍد جى



 

 

الطبائع مف الميف في الطبع كالشرس كالرقة كالغمظ فيو، كالييئات في األلكاف مف : (كالغرائز كالييئات)
ـٍ }: السكاد كالبياض، كالسمرة كالحمرة كغير ذلؾ، كما قاؿ تعالى ـٍ كىأىٍلكىاًنكي [. 22:الرـك]{كىاٍخًتبلىؼي أىٍلًسنىًتكي

 __________
. كىك اضطراب الكبلـ، كتعمية الخط كترؾ بيانو: أم االضطراب كالتعمية، كمنو الثبج (1)
. بالقدرة، ككذا في نسخة أخرل(: ب)في  (2)
 .فجمعيما(: أ)في  (3)
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. مكجكدكف مف براه إذا أكجده: (برايا)
. مقدركف باإلحكامات، كىما جمع برية كخميقة: (خبلئؽ)
. أحكـ اهلل صنعتيـ في تراكيبيـ: (أحكـ صنعيا)
. أكجدىا: (كفطرىا)
. عمى كفؽ إرادتو كمشيئتو(: (1)عمى ما أراد)
. مف غير شيء سابؽ كاف ىناؾ(: (2)كأبدعيا)

: ثـ تكمـ في عجيب خمؽ السماء بقكلو
أراد أنو أحكـ نظاميا كرفع سمكيا مف غير أف يجعؿ ليا متعمقان يمسكيا مف : (كنظـ ببلتعميؽ)

. فكقيا، كال قراران تعتمد عميو مف تحتيا
ىي المكاف المرتفع كالمنخفض، كىي مف األضداد، كأراد ىا ىنا المنخفض، : الرىكة: (رىكات فرجيا)

. أم كأحكـ ما انخفض مف فرجيا بالتئامو بغيره
كشيجة ال : ىي عركؽ الشجرة المشتبكة، كيقاؿ لمقرابة: (3)الكشيجة:(ككشج بينيا كبيف أزكاجيا)

. شتباكيا، كأراد أنو ألَّدؼ بيف السماكات كجعميا مزدكجة
االلتصاؽ، أم كألصؽ بعضيا إلى بعض بحيث ال يكجد ىناؾ : المبلحمة: (كالحـ صدكع انفراجيا)

. انفصاؿ فييا
. مف المبلئكة النازليف منيا(: لميابطيف (4)كذلؾ)
بما يأمر مف القبض كالبسط، كاإلحياء كاإلماتة، كاإلىبلؾ كالرحمة، كغير ذلؾ مف : (بأمره)

. األقضية
. المككميف بحفظ األعماؿ خيرىا كشرىا(: بأعماؿ خمقو (5)كالصاعديف منيـ)
ما يعرج فيو، كأراد أنو سيؿ : ما صعب مسمكو، كالمعراج: الحزف مف األرض: (حزكنة معراجيا)

. طرقيا لميبكط كالصعكد مف المبلئكة



 

 

 __________
. عمى ماراد، كىك تحريؼ(: أ)في  (1)
. كابتدعيا: في النيج (2)
. الكشجة(: ب)في  (3)
كذلَّدؿ : في النيج كفي نسخة أخرل (4)
 .منيـ، سقط مف النيج (5)

(2/538 )

 

ًلؤلىٍرًض ًاٍئًتيىا طىٍكعنا أىٍك كىٍرىنا }: أم قصدىا باألمر، حيث قاؿ: (كناداىا بعد إذ ىي دخاف) فىقىاؿى لىيىا كى
ثيَّـد اٍستىكىل ًإلىى السَّدمىاًء كىًىيى }: بعد كينكنتيا دخانان، حيث قاؿ[11:فصمت]{قىالىتىا أىتىٍينىا طىاًئًعيفى 

افه  كذلؾ أف اهلل خمؽ األرض أكالن عمى شكؿ الكرة، ثـ خمؽ بعد ذلؾ السماء، ثـ  [11:فصمت]{ديخى
. عاد بعد ذلؾ فبسط األرض كدحاىا

جمع ًشرىج بالفتح في عينو ىك عركة : فالتصقت العرا أم تداخمت، كاألشراج: (فالتحمت عرا أشراجيا)
. ، كأراد أنيا مع سعتيا العظيمة متبلصقة مندكة ال فرجة فييا(1)العيبة

التبلصؽ، كأراد أنو شقيا بعد أف كانت كميا : الشؽ، كاالرتتاؽ ىك: الفتؽ ىك: (كفتؽ بعد االرتتاؽ)
. متبلصقة بمثابة الطبؽ الكاحد

. باب مصمت أم مغمؽ، كأراد أنو جعؿ ليا أبكابان مغمقة: (صكامت أبكابيا)
الرصد مصدر رصد يرصده رصدان كرصيدان، كلككنو مكضكعان : (كأقاـ رصدان مف الشيب الثكاقب)

عمى المصدرية استكل فيو الكاحد كالجمع، كالمذكر كالمؤنث، كانتصابو ىا ىنا عمى المفعكلية، كىك 
دنا}: صفة في قكلو تعالى جمع شياب، : ، الشيب(مف الشيب الثكاقب)، [9:الجف]{يىًجٍد لىوي ًشيىابنا رىصى

، كالثاقب ىك: كىك يتو: عبارة عف ما يرمى بو مف النجـك . المضيء لنكره كدرَّد
الطريؽ في الجبؿ، كأراد عمى طرقيا حراسة ليا عف استراؽ السمع مف : كالنقاب ىك: (عمى نقابيا)

. جية الشياطيف كالكينة كأىؿ السحر
ٍرًؽ اليكاء) التحرؾ كاالضطراب : أم كشدىا عف أف تمكر، كالمكر ىك: (كأمسكيا مف أف تمكر في خى

ٍرؽي بسككف العيف ىك الجك الذم ال أجساـ فيو، كأراد أنو أمسكيا عمى ىذه : في خرؽ اليكاء، كالخى
. الحالة

 __________
 (.152القامكس المحيط ص. )زبيؿ مف أدـ، كما يجعؿ فيو الثياب: العيبة (1)
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المجيء كالذىاب، كانتصاب رائدة عمى الحاؿ مف الضمير في أمسكيا، كىك : (1)الركد ىك: (رائدة)
. كتضطرب جائية كذاىبة (2)تمكر، كالمعنى أنو أمسكيا عف أف تمكر تتحرؾ: تفسير لقكلو

قفي : األمر ىا ىنا يحتمؿ أف يككف مف باب القكؿ، فيقكؿ ليا: (كأمرىا أف تقؼ مستسممة ألمره)
كيحتمؿ األمر عبارة عف الداعي  [11:فصمت]{ًاٍئًتيىا طىٍكعنا أىٍك كىٍرىنا}: عمى ىذه الصفة، كما قاؿ ليا

عمى ىذه الصفة، فأراده فكاف عمى كفؽ  (3)كاإلرادة، كىك أف اهلل تعالى عمـ أف المصمحة كقكفيا
. إرادتو مف غير مخالفة، كأراد باالستسبلـ اإلذعاف كاالنقياد

األشياء كييٍعرىؼي حاليا، ببصر  (4)مضيئة، ليا شعاع تيٍبصىري فيو: (كجعؿ شمسيا آية مبصرة)
. األعيف

. أم مف أجؿ نيارىا ليككف ذلؾ سببان لبلنتفاع كتصرؼ الخمؽ في أشغاليـ كمنافعيـ: (لنيارىا)
نما ىي نكر: (كقمرىا آية ممحكة) . أم ال شعاع ليا كشعاع الشمس كا 
، كما قاؿ : (مف ليميا) أم مف أجؿ ليميا ليككف ذلؾ سببان لمسككف مف األشغاؿ كاالستراحة فيو بالنـك

ًلتىٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًموً }: (5)تعالى ـي المَّدٍيؿى كىالنَّديىارى ًلتىٍسكينيكا ًفيًو كى عىؿى لىكي . {جى
سؤاؿ؛ أراه عدَّدل في كبلمو ىذا مبصرة بالبلـ، كعدَّدل ممحكة بمف، فما كجو التفرقة في ذلؾ؟ 

 __________
. ما أثبتو( ب)ىي، كفي (: أ)في  (1)
. أك تضطرب(: ب)في  (2)
. في كقكعيا: في كقكفيا، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (3)
. يبصر بو(: ب)في  (4)
 .إلخ، كأثبت اآلية الشريفة مف المصحؼ...ىك الذم جعؿ لكـ : كما قاؿ تعالى: في النسختيف (5)
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كجكابو؛ ىك أف الغرض بالنيار إنما ىك ألجؿ اإلبصار في النيار كالتصرؼ فيو، فميذا جاءت البلـ 
مشعرة بذلؾ، فميذا عدَّداه بالبلـ إشعاران بالتعميؿ، كأما ممحكة فمف فييا البتداء الغاية، كأراد أنيا ممحكة 
مف الميؿ فصارت قريبان منو في عدـ الشعاع كالضياء، فميذا عدَّداىا بمف إشارة إلى ىذا الغرض مف 

. العبلمة: كؿ كاحد مف الحرفيف كتنبييان عميو، كمعنى اآلية
يتنقبلف فييا طكران بعد طكر، ]، (1)أم كسيرىما في مجارم مسيرىما: (كأجراىما في مناقؿ مجراىما)



 

 

( 2 )[كحالة بعد حالة
السير، كأراد كأحكـ مسيرىما عمى ما فيو مف االختبلؼ في : المسير ىك[: (3)(كقدر مسيرىما)]

، كذلؾ لبطئيا كتثاقؿ (4)السير، فإف القمر يقطع فمكو في شير كالشمس ال تقطع فمكيا إال في السنة
. مسيرىا

: في منافذىما كمجارم سيرىما في المنازؿ، كجممتيا ثمانية كعشركف منزلة(: (5)في مدارج درجييما)
النطح، البطيف، الثريا، الدبراف، اليقعة، الينعة، الذراع، النثرة، الطرؼ، الجبية، الزبرة، الصرفة، 

العٌكا، السماؾ، الغفر، الزبانا، اإلكميؿ، القمب، الشكلة، النعائـ، البمدة، سعد الذابح، سعد بمع، سعد 
. السعكد، سعد األخبية، مقدـ الدلك، المؤخر، الحكت

ليمة كاحدة مف ىذه، كالشمس في المنزلة الثالثة مف نزكؿ القمر مف  (6)[منزلة]ينزؿ القمر في كؿ 
. ىذه، كتقيـ الشمس في المنزلة أيامان، كالقمر لسرعة جريو يحؿ كؿ ليمة في كاحدة منيا

 __________
. أم كسيرىما في مجارم ليما: كفي نسخة أخرل( ب)العبارة مف أكليا في  (1)
. كفي نسخة أخرل( ب)، كىك في (أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (2)
. كقدر سيرىما: ، ك في شرح النيج(ب)، كما أثبتو مف (أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (3)
. سنة(: ب)في  (4)
. درجيما: في النيج (5)
 (.ب)سقط مف  (6)
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عبارة عف مسير القمر : فاليـك ىك طمكع الشمس كغركبيا، كالشير: (ليميز بيف الميؿ كالنيار بيما)
. في الثمانية كالعشريف منزلة، ثـ يككف سراره ليمتيف أكليمة إذا نقص، كالسنة اثناعشر شيران 

فالشيكر بالقمر كما ذكرناه، كاألياـ بالشمس، كالحساب : (كليعمـ عدد السنيف كالحساب بمقاديرىما)
. في كؿ شيء مف األكقات الشرعية كغير ذلؾ مف منافع الخمؽ، كلكال ذلؾ لما عرؼ الحساب أصبلن 

: أراد فمؾ القمر، ألنو ىك األقرب إلينا كذلؾ ألف األفبلؾ تسعة(: (1)ثـ عمؽ في جكىا فمكان )
. الفمؾ األقصى: أكليا

. فمؾ البركج: كثانييا
. فمؾ زحؿ: كثالثيا
. فمؾ المشترم: كرابعيا

. فمؾ المريخ: كخامسيا



 

 

. فمؾ الشمس: كسادسيا
. فمؾ الزىرة: كسابعيا
. فمؾ عطارد: كثامنيا
. فمؾ القمر: كتاسعيا

نما أنكرناىا عمى الفبلسفة ألمريف : فيذه األمكر ال ننكرىا إذا كاف ليا فاعؿ مختار أحكميا كقدرىا، كا 
. فيما ال أكؿ لو (2)فؤلنيـ قالكا بقدميا كأزليتيا، كأنو لـ يسبقيا عدـ، كأنيا مع فاعميا: أما أكالن 

إف الحكادث التي في عالمنا ىذا السفمي صادر عنيا كأثر ليا، كأف ىذه : فؤلنيـ قالكا: كأما ثانيان 
االستقصآءات كالتركيبات في عالمنا حاصؿ عف ىذه األفبلؾ بكسائط ىذه العناصر، فيذه مقالتيـ 

في ىذه األفبلؾ، ثـ ىي أيضان آثار عف العقكؿ السماكية، كىذه العقكؿ حاصمة عف ذات اهلل 
. تعالىعمى جية اإليجاب عمى تقدير في التدريج ليـ في التأثير، ذكرناه في كتبنا العقمية

. عمؽ بيا ما يزينيا: (ناط بيا زينتيا)
، فمنيا ما ىك خفي درم متكقد: (مف خفيات درارييا) . مف ىذه النجـك
. كمنيا ماىك مصباح مضيء يستضاء بنكره لمسائريف: (كمصابيح ككاكبيا)
. مف الشياطيف: (كرمى مسترقي السمع)

 __________
. فمكيا: في النيج (1)
 .فعميا(: ب)في  (2)
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فمف يستمع اآلف يجد لو شيابان }: كمنيا لمرمي لمف أراد االستراؽ، كما قاؿ تعالى: (بثكاقب شيبيا)
: ، كما قاؿ بعضيـ[9:الجف]{رصدان 

ـي لميدل كمصابحي  ( 1)تجمك الدُّجى كاألخرياتي رجكـي .... منيا معال
. يعني النجـك: (كأجراىا)
. عمى تسخير مذلؿ ينقاد مف غير استعصاء كيذىب فيو مف غير مخالفة: (عمى أذالؿ تسخيرىا)
الثكر، كاألسد، كالدلك، كالعقرب، أم : كالثكابت عند أىؿ التنجيـ مف البركج أربعة: (مف ثبات ثابتيا)

. أنيا ال تتغير في سيرىا كمجراىا
مف البركج، كمنيا ما يرجع (3)يستقيـ في سيره كال يرجع، كىك أكثر السيارة  (2)ما: (كمسير سائرىا)

زحؿ، كالمشترم، كالمريخ ، كالزىرة، كعطارد، كىذه ىي الخنس التي أراد اهلل : في سيره كىي خمسة
نَّدسً }: بقكلو ـي ًباٍلخي . ألنيا تخنس في مجراىا أم ترجع [15:التككير]{فىبلى أيٍقًس



 

 

. فمنيا ما ىك في لكح الفمؾ يككف مسيره، كمنيا ما دكف ذلؾ في جكانب الفمؾ: (كىبكطيا كصعكدىا)
 __________

(: ب)قبمو في  (1)
ىذا البيت : كقد نبو الناسخ فييا بقكلو_… _ لمعالميف إذا بديف نجـك.... آراؤىـ ككجكىيـ كسيكفيـ 

نما فعمت إتمامان لمفائدة . تمت. ليس مف النسخة، كا 
. مما(: ب)في  (2)
 .السيارات(: ب)في  (3)
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كما أجرل اهلل فييا مف النحكس كالسعكد التي قرنيا بيا كجعميا كاقعة بحسبيا، : (كنحكسيا كسعكدىا)
كىذا أيضان مما الننكره أف يجرم اهلل تعالى العادة بحدكث ىذه الحكادث مف المرض كالصحة 

نما  (1)كاألمطار كالغيـك كالنحكس كالسعكد بطمكع ىذه الككاكب كغركبيا لمصمحة استأثر بعمميا، كا 
أنكرنا أف تككف ىذه اآلثار مضافة إلى ىذه الككاكب باإليجاب مف جية ذاتيا فيذا محاؿ في العقؿ 

ذكرناىا في غير ىذا الكتاب، فسبحاف مف أنافت حكمتو عمى حكمة الحكماء، كحار في  (2)لداللة
. دقيؽ صنعتو كأسرار فطرتو عقكؿ العقبلء
: ثـ تكمـ في صفة المبلئكة كعجيب حاليـ

ثـ أبدع كأكجد مف خمقو خمقان اختار أف يككف محميـ لكرامتيـ : (ثـ خمؽ سبحانو إلسكاف سماكاتو)
. عنده سماكاتو التي عمرىا ليـ

نقيض ما : أم كليككف خمقيـ عمارة، كالمصفح مف األشكاؿ: (كعمارة الصفيح األعمى مف ممككتو)
كاف منيا كرم الشكؿ، كصفحة كؿ شيء كجيو، كأراد السماكات ألنيا مبسكطة فإنيا مف أعجب ما 

: بدائع الحكمة كعجائب اإلتقاف البالغ، كما قاؿ تعالى (3)يككف في الممككت لما اشتممت عميو مف
ٍمًؽ النَّداسً } ٍمؽي السَّدمىاكىاًت كىاألىٍرًض أىٍكبىري ًمٍف خى [. 57:غافر]{لىخى
ما محكمان متقنان أبمغ : (خمقان بديعان مف مبلئكتو) إما بديعان ال يشبو خمؽ غيره مف سائر الحيكانات، كا 

. مف إحكاـ غيره مف المخمكقات
الطريؽ : جمع فج، كىي: الشؽ، كجمعو فركج، كالفجاج: الفرج ىك: (كمؤل بيـ فركج فجاجيا)

. الكاسعة، كأراد أنو جعميا مممؤة منيـ في شقكقيا كطرقيا الكاسعة
 __________

(. ب)ىذه سقط مف : قكلو (1)



 

 

. ألدلة: كفي نسخة أخرل( ب)في  (2)
 (.أ)مف سقط مف : قكلو (3)
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الشؽ، كغرضو أنو : المكاف المتسع، كالفتؽ: جمع جك كىي: األجكاء: (كحشى بيـ فتكؽ أجكائيا)
. حشى بيـ مكاضعيا المتسعة المنخفضة

. التي ىي مؤلل بيـ كمحشكة منيـ: (كبيف فجكات تمؾ الفركج)
الصكت العظيـ، كليذا : ، كالزجؿ(2)أىؿ التسبيح بأنكاع التمجيد (1)ىينمة: (زجؿ المسبحيف منيـ)

. أم رعد قكم (3)سحاب ذك زجؿ: يقاؿ
. في األماكف المقدسة كالمكاضع الشريفة بما يحصؿ فييا مف الذكر كالخضكع: (في حضائر القدس)
. كالحجب المجعكلة ساترة: (كسترات الحجب)
كؿ بيت مجعكالن مف الثياب فيك سرادؽ، كغرضو في ىذا ذكر مكضع المبلئكة : (كسرادقات المجد)

كا بيا  كأماكنيـ كذكر ماىـ مشغكلكف بو مف التقديسات العالية كأنكاع التماجيد الرفيعة التي خصَّد
. كجعمكا أىبلن ليا

. االضطراب كالحركة العظيمة: (ككراء ذلؾ الرجيج)
أف يصـ  (5)استؾ سمعو إذا صـ فمـ يسمع، كأراد لعظمو يكاد(: تستؾ منيا األسماع (4)الت ي)

. ، كترعد منو الفرائص(6)اآلذاف
ككراء ذلؾ الرجيج، فما : سؤاؿ؛ أراه عبر عف أصكات المبلئكة في األكؿ بالزجؿ، ثـ قاؿ بعد ذلؾ

كجيو؟ 
 __________

. الصكت الخفي: اليينمة (1)
. التحميد: كفي نسخة أخرل( ب)في  (2)
. كمف نسخة أخرل(. ب)زكجؿ، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. الذم تستؾ منيا األسماع: في النيج (4)
. تكاد أف تصـ(: ب)في  (5)
 .كمف نسخة أخرل( ب)األذف، كما أثبتو مف (: أ)في  (6)
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مف ركب البحر حيف يرتج )): عبارة عف الحركة مع الصكت، كمنو الحديث: كجكابو؛ ىك أف الرجيج
ا}: أم حيف يضطرب كييدر بالمكج، كمنو قكلو تعالى (1()(فبل ذمة لو ًت األىٍرضي رىجًّي [ 4:الكاقعة]{ريجَّد

فذكر الزجؿ أكالن، لما كاف الغرض منو اليينمة كىك صكت التسبيح ال غير، فمما أراد حكاية أفعاليـ 
كحركاتيـ بالقياـ كالقعكد في العبادة كرفع األصكات بأنكاع التمجيد عبَّدر عنو بالرجيج لما كاف شامبلن 

. لؤلمريف جميعان 
. عبارة عف الجبلؿ كالعظمة كالكبرياء، كذكر النكر استعارة: السبحات: (سبحات نكر)
. شدة الضياء (2)تكفيا مف: (تردع األبصار)
. عف الكصكؿ إلى حقائقيا كغاياتيا: (عف بمكغيا)
. متحيرة عف الذىاب، مطركدة عف الكصكؿ إلى تمؾ النياية: (فتقؼ خاسئة)
دراكو، فأما ما يبيرىا مف ىذه األنكار  (3)عمى ما ينبغي ليا أف تقكل: (عمى حدكدىا) عمى بصره كا 

. العالية فبل سبيؿ ليا إلى إدراكو
في األشكاؿ كالييئات، مع ما خصيـ بو مف القدرة الكاممة، كما ركم : (أنشأىـ عمى صكر مختمفات)

أف جبريؿ عميو السبلـ حمؿ مدائف قـك لكط كىي سبع عمى ريشة مف جناحو، ككما ركم أنو ىبط 
(. 4)في مبدأ الكحي عمى الرسكؿ فمؤل ما بيف الخافقيف بجناحيو

 __________
، (41371)، كعزاه إلى كنز العماؿ برقـ 8/282أكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم  (1)

مف ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منو )):  بمفظ2/197كقريبان منو أكرده ابف األثير في النياية 
(. (الذمة

. كمف نسخة أخرل( ب)عف، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. تقؼ: ظ: بقكلو( ب)ظنف فكقيا، في  (3)
ىما طرفا السماء كاألرض، : كمف نسخة أخرل، كالخافقاف( ب)بجناحو، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)

نياية ابف األثير )الجيات التي تخرج منيا الرياح األربع : المشرؽ كالمغرب، كخكافؽ السماء: كقيؿ
2/56.) 
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ممكان ما بيف كتفيو خفقاف الطير المسرع  (1)إف هلل تعالى)): كفي الحديث: (كأقدار متفاكتات)
. المخمكقات الباىرة الدالة عمى سمطاف العظمة كبرىاف الحكمة (3)كىـ مف (2()(خمسمائة عاـ

أيكًلي }: يطيركف بنكافذ األقضية، كيسارعكف في امتثاؿ األكامر، كما قاؿ تعالى: (أكلي أجنحة)
بىاعى  ثيبلىثى كىري ةو مىٍثنىى كى [. 1:فاطر]{أىٍجًنحى



 

 

ينزىكف عزة اإلليية كجبلليا عما ال يميؽ بيا، كيقدسكنيا بالتماجيد البلئقة بيا، : (تسبح جبلؿ عزتو)
. التنزيو كالبراءة عما ال يميؽ: كالتسبيح ىك

سبحاف سيمة عف أينؽ، ادَّدعاىا عمييا أخكىا، : اكتب: كعف أعرابية أنيا جاءت إلى رجؿ فقالت لو
. أم تبرأت عنيا

انتحؿ الشيء إذا ادعاه لنفسو، كأراد أنيـ اليدعكف (: (4)ال ينتحمكف ما ظير في الخمؽ مف صنعو)
. إضافة شيء مف مخمكقات اهلل إلى أنفسيـ التي أظيرىا كأكجدىا، كال ينسبكف كجكدىا إلييـ

: التقدير، كعند األشعرية ىك: الخمؽ عند المعتزلة كأصحابنا ىك: (كال يدَّدعكف أنيـ يخمقكف شيئان معو)
مىٍقنىاهي ًبقىدىرو }: اإليجاد، كىذا ىك األقرب، بدليؿ قكلو تعالى : ، كقكلو تعالى[49:القمر]{ًإنَّدا كيؿَّد شىٍيءو خى

مىؽى كيؿَّد شىٍيءو فىقىدَّدرىهي تىٍقًديرنا} التقدير لكاف تكراران ال فائدة تحتو،  (5)، كلك كاف الخمؽ ىك[2:الفرقاف]{كىخى
. كأراد أنيـ اليقدركف شيئان مف تقديرات اهلل تعالى

. ًممَّدا ىك مختص بو كمنسكب إليو: (ًممَّدا انفرد بو)
 __________

(. ب)تعالى زيادة في : قكلو (1)
نو ليتضاءؿ حتى يصير )): ، كتمامو307كركاه المؤلؼ أيضان في كتابو تصفية القمكب ص  (2) كا 

.  عف التصفية388كىك في رضا رب العباد صػ ( (كالعصفكر مف خشية اهلل تعالى
. في(: ب)في  (3)
. صنعتو(: ب)في  (4)
 (.ب)ىك سقط مف : قكلو (5)
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سؤاؿ؛ أراه قيد نفي الخمؽ عنيـ بما انفرد اهلل بو، كأطمؽ نفي االنتحاؿ مف غير تقييد، كالغرض فييما 
نفي المشاركة عنيـ في ذلؾ؟ 

الغرض باالنتحاؿ أف تعمـ أف شيئان لغيرؾ كتدعيو لنفسؾ، كأراد أف ما عممكه مف  (1)كجكابو؛ ىك أف
خمؽ اهلل بالبرىاف القاطع فإنيـ ال يدعكنو فميذا أطمقو، بخبلؼ الخمؽ فيك إما عبارة عف التقدير كما 

ما أف يككف عبارة عف اإليجاد كما قالو األشعرية، كال شؾ أنيـ  (2)قاؿ أصحابنا كالمعتزلة، كا 
. مكجدكف ألفعاليـ كمقدركف ليا، فميذا قيد نفي الخمؽ عنيـ بما انفرد اهلل بو مف خمقو

ثبات العبكدية مف : (بؿ عباد مكرمكف) إضراب عما نزىيـ عنو مف ادعاء المشاركة لو في خمقو، كا 
. جيتيـ لو، كاستحقاقيـ الكرامة مف جيتو

. أنفذ مف أمره (3)فيجعمكف كبلميـ فكؽ كبلمو كأمرىـ: (ال يسبقكنو بالقكؿ)



 

 

، أك أنيـ ال (4)أراد أنو اليصدر مف جيتيـ عمؿ إال بأمر مف اهلل تعالى: (كىـ بأمره يعممكف)
. يخالفكف أمره فيما أمر بو كيمتثمكنو

. ىنا إشارة إلى األمكنة، كأراد في أمكنتيـ الرفيعة العالية: (جعميـ فيما ىنالؾ)
. فبل يخكنكف فيو بزيادة كال نقصاف، كال تحريؼ كال تبديؿ: (أىؿ األمانة عمى كحيو)
إلى أىؿ الرسالة مف األنبياء، إذ منيـ مف يككف نبيان مف غير إرساؿ إلى : (كحمميـ إلى المرسميف)

سيكؿو كىالى نىًبيٌ }: أحد، كمنيـ مف يككف رسكالن، كما قاؿ تعالى ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف رى مىا أىٍرسى [ 52:الحج]{كى
. الرسكؿ كالنبي إشارة إلى ما قمناه (5)ففرؽ بيف

. ما استكدعيـ مف األكامر كالنكاىي: (كدائع أمره كنييو)
 __________

(. ب)أف سقط مف : قكلو (1)
. قاؿ(: ب)في  (2)
. كمف نسخة أخرل( ب)كأمرىـ، كما أثبتو مف : كأمره، كالصكاب(: أ)في  (3)
(. ب)تعالى زيادة في : قكلو (4)
 .ما بيف(: ب)في  (5)
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. منعيـ باأللطاؼ الخفية كالتكفيقات المصمحية: (كعصميـ)
. عف أف يرتابكا في عقائدىـ اإلليية بشبية ترد عمييـ في ذلؾ: (مف ريب الشبيات)
. فيو رضى في جميع أحكاليـ (1)مائؿ عما يككف هلل تعالى: (فما منيـ زائغ عف سبيؿ مرضاتو)
. كأعطاىـ مف اإلمداد كىك اإلعطاء ألطافان يستفيدكف بيا اإلعانة: (كأمدىـ بفكائد المعكنة)
ما أشعر قمكبيـ أم أعمميا: (كأشعر قمكبيـ) . إما جعؿ الخكؼ شعاران ليـ، كا 
ذؿ النفس مع خشكعيا، كأراد أنو : الخشكع، كاإلخبات ىك: التكاضع ىك: (تكاضع إخبات السكينة)

(. 2)جعؿ الخشكع كالتكاضع كالتذلؿ الصقة بقمكبيـ ال تفارقيا، أك أنو قرره في عقكليـ قطعان كتحقيقان 
. أم أليميـ إلى أقكاؿ سٌيؿ مكاردىا ليـ دالة عمى تعظيمو: (كفتح ليـ أبكابان ذلبلن إلى تماجيده)
أعبلمان بينة، كطرقان مستنيرة، كأراد بالمنار ىاىنا األعبلـ، كليذا أنث : (كنصب ليـ مناران كاضحةن )

. صفتو 
. الى أنو كاحد الشريؾ لو يساكيو في صفاتو : (عمى أعبلـ تكحيده)
. المثقؿ، كأراد أف فعميـ لمذنكب لـ يكف فيثقميـ حمميا: المؤصر: (لـ تثقميـ ميؤًصرىات اآلثاـ)

 __________



 

 

(. ب)تعالى زيادة في : قكلو (1)
 .كتحققان (: ب)في  (2)
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عمى ظيره : االرتحاؿ افتعاؿ مف قكليـ: (كلـ ترتحميـ عيقىبي الميالي كاألياـ) رىحىؿى البعير إذا شد َّد
ىما يتعاقباف البعير أم يركبو أحدىما مرة كاآلخر مرة أخرل، : النكبة، مف قكليـ: الرحؿ، كالعقبة ىي

عمى ظيره  (1)كالمعنى في ىذا ىك أف مف تداكلتو الميالي كاألياـ كاف مثؿ البعير المسخر الذم يشد
الرحؿ، كتردد في األسفار مف مكضع إلى مكضع، فيكذا حالنا في الدنيا ننقؿ مف الميؿ إلى النيار، 

، فإذا لـ يكف في (3)األياـ كالميالي مرتحمة لنا بعقبيا (2)كمف النيار إلى الميؿ، فميذا كانت
السماكات ليؿ كال نيار لعدـ طمكع الشمس كغركبيا كاف المبلئكة منزىيف عف اعتقاب الميؿ كالنيار، 

. بعقبيا (4)كارتحاليـ
القطع عمى الشيء، كأراد : السيـ، كالعزيمة ىي: النازع: (كلـ تـر الشككؾ بنكازعيا عزيمة إيمانيـ)

(. 5)أف الشككؾ الحاصمة عف الشبيات لـ تـر بأسيميا إلى األمكر المقطكع بصحتيا في أديانيـ
. أم تزدحـ: (كلـ تعترؾ الظنكف)
. عمى ما قطعكا عميو باليقيف فيككف مظنكنان ليـ: (عمى معاقد يقينيـ)
: العداكة، كجمعيا إحف، قاؿ الشاعر: اإلحنة: (كال قدحت قادحة اإلحف فيما بينيـ)

( 6)فبل تىٍستىًثٍرىىا سىكؼ يبدك دىًفٍينييا.... إذا كاف في صدًر ابف عمؾى ًإٍحنىةه 
 __________

. شد(: ب)في  (1)
. كمف نسخة أخرل( ب)كاف كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
([. ب)ذكره في ىامش ]لتعاقبيا : في نسخة (3)
. كارتحاليما ليـ تعقبيما، كفي نسخة أخرل، كارتحاليما بيـ تعقبيما(: ب)في  (4)
. في آذانيـ(: أ)كما أثبتو، ك في :كفي نسخة أخرل( ب)في  (5)
:  كنسبو لؤلقيبؿ القيني مف أبيات ثبلثة ىي1/27أكرده في لساف العرب  (6)

يصدٍّيؽ ببلغات يجئو يقينيا .... متى ما يسؤ ظف امرئ بصديقو 
فخذ صفكىا ال يختمط بؾ طينيا .... إذا صفحة المعركؼ كلَّدتؾ جانبان 

 فبل تستثرىا سكؼ يبدك دفينيا.... إذا كاف في صدر ابف عمؾ إحنة 
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. حاصمة بينيـ لعدـ أسبابيا كانقطاع كصميا (1)كأراد أف المعاداة كالضغائف ليست
إذا أخذ ما عميو مف السمب، كالحيرة : سمبو(: بضمائرىـ (2)كال سمبتيـ الحيرة ما الؽ مف معرفتيـ)

كاليقيف مف  (4)التحير لـ ييًزؿ عقائدىـ البلئقة بمثميـ في التحقؽ (3)التحير كالتردد أم أف: ىك
. أفئدتيـ (5)معرفة اهلل تعالى كتكحيده، المشتممة عمييا

. ما يقع في الصدكر مف أحاديث النفس: جمع كسكاس، كىك(: كلـ تطمع فييـ الكساكس(6))
فرعت قكمي إذا عمكتيـ بالشرؼ، كالريب : بشكيا، مف قكليـ (7)فتعمك: (فتفترع بريبيا عمى ًفٍكًرًىـٍ )

ريبيا عمى ما قد حصؿ في أفكارىـ مف العمـك القطعية  (8)الشؾ، كأراد أف الكساكس لـ يعؿي : ىك
. بمعرفة اهلل تعالى

ٍمؽي المَّدوً }: المخمكؽ، كقكلو تعالى: الخمؽ(: مف ىك في خمؽ الغماـ الدُّلَّدح (9)منيـ) [ 11:لقماف]{ىىذىا خى
الى تىٍقتيميكا }: (10)أم مخمكقو، كأصمو أف يككف مصدران، كلكنو جرل اسمانلما ذكرناه كقكلو تعالى

ٍيدى  الثقاؿ، : فإنو في األصؿ مصدر ثـ استعمؿ فيماذكرناه، الدلح بالحاء الميممة [95:المائدة]{الصَّد
. دلح بالماء إذاحممو غير منبسط الخطك لثقمو: (11) [يقاؿ]
. كفي عظـ الجباؿ الشامخة المرتفعة: (كفي ًعظىـً الجباؿ الشُّمَّدخ)

 __________
. ليس(: ب)في  (1)
. مف معرفتو: كشرح النيج( ب)في  (2)
(. ب)أف سقط مف : قكلو (3)
. التحقيؽ(: ب)في  (4)
. عميو(: ب)في  (5)
(. كما سكف مف عظمتو كىيبة جبللو في أثناء صدكرىـ: )قبمو في شرح النيج (6)
. فيعممكا، كىك خطأ(: ب)في  (7)
. لـ تعؿي (: أ)في  (8)
كمنيـ : في النيج (9)
(. ب)تعالى، زيادة في : قكلو (10)
 (. .ب)سقط مف  (11)
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: أم غبرة، األييـ [41:عبس]{تىٍرىىقييىا قىتىرىةه }: الغبرة، قاؿ اهلل تعالى: القترة: (كفي قترة الظبلـ األييـ)
كاف الرسكؿ )): السيؿ كالنار، كفي الحديث: شديد السكاد، فبل تيتد م فيو لشدة ظبلمو، كاألييماف

((. مف األييميف (1)يتعكذ باهلل
ـك األرض السفمى (2)كمنيـ مف قد) قعر األرض البعيدة، كجمعو : التىٍخـ ىك(: خرقت أقداميـ تيخي

، كيقاؿ . تخكمو أيضان : تخـك
: قاؿ

ميـ  ٍر ًبمىٍجًد بىًني سي ( 3)أكيٍف فييا التَّدخكمة كالسَّدرارا.... فإف أىٍفخى
شبو استقرار أقداميـ في تخـك األر ض (: كرايات بيض قد نفذت في مخارؽ اليكاء (4)فيف)

. كنفكذىا فييا برايات أعبلـ بيض نافذة في مخارؽ اليكاء
. الضمير لؤلقداـ: (كتحتيا)
. طيب النسيـ: ساكنة طيبة، أخذان ليا مف اليفيؼ كىك: (ريح ىفَّدافة)
. أم تحبس األقداـ عف النفكذ: (تحبسيا)
أراد الريح؛ ألف األقداـ قد انتيت بالريح، لككنيا مف تحتيا فبل كجو لرجكعو إلى : (عمى حيث انتيت)

. األقداـ
المقادير التي عمـ اهلل تعالى حاليا، كعمـ أف تناىييا كاف بنفسيا أك بأمر : (مف الحدكد المتناىية)

. آخر غيرىا
أراد أنيـ فرغكا عف كؿ شيء مف األشغاؿ، كاشتغمكا بالعبادة كأنكاع : (قد استفرغتيـ أشغاؿ عبادتو)

. الطاعة
 __________

، كابف منظكر في لساف 5/303، كالحديث أكرده ابف األثير في النياية (أ)باهلل، زيادة في : قكلو (1)
.. 3/1021العرب 

. قد، زيادة في النيج (2)
: ، كالسَّدرار بالفتح(منيا): ، في المساف(فييا):  بدكف نسبة لقائمو، كقكلو ىنا1/314لساف العرب  (3)

. خالص كؿ شيء
 .فيي: في النيج (4)
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: ما يتقرب بو اإلنساف إلى غيره، يقاؿ: الكسيمة(: (1)ككسَّدمت حقائؽ اإليماف بينيـ كبيف معرفتيـ)
كسؿ فبلف إلى ربو كسيمة إذا تقرب بعمؿ صالح، كأرادىا ىنا أف األعماؿ الصالحة مف جيتيـ ىي 



 

 

. الكسيمة بينيـ كبيف معرفتو كتحققو
سؤاؿ؛ كيؼ تككف األعماؿ الصالحة كىي التي عناىا بحقائؽ اإليماف كسيمة إلى معرفة اهلل 

اإليماف ليا، كسبقو عمييا؟  (3)، كىي متكقفة عمييا، كال تعقؿ األعماؿ الصالحة إال بتقدـ(2)تعالى
كجكابو مف كجييف؛ 

في األعماؿ  (4)فيحتمؿ أف يككنكا قد عرفكا اهلل تعالى بالنظر كاالستدالؿ، لكنيـ لما نىًصبيكا: أما أكالن 
الصالحة كدأبكا فييا أفيضت عمييـ العمـك الضركرية مف جية اهلل تعالى، فميذا كانت كسيمة إلى 

. خمؽ العمـ الضركرم
األكؿ نظرم، لكنيـ لما شغمكا بالطاعات العظيمة كفعمكىا كانشرحت  (5)فبأف يككف عمميـ: كأما ثانيان 

( 7)تعالى، فتككف ىذه الطاعة (6)أفئدتيـ بفعميا، ال جـر تقكل عمميـ النظرم كازداد قكة كمكانة باهلل
كالتيقف مف بعد عمميـ النظرم، فعمى ىذا يحمؿ كبلمو، كاألكؿ  (8)كسيمة إلى ما حصؿ مف التحقؽ

. أكلى كأحؽ، كعميو يدؿ كبلمو في ىذا المكضع كفي غيره، كما سنكضحو بمعكنة اهلل تعالى
: امرأة كالية كرجؿ كالو، قاؿ األعشى: شدة الكجد، يقاؿ: الكلو: (كقطعيـ اإليقاف بو إلى الكلو إليو)

كؿٌّي دىاىا ككؿٌّي عندىا اجتمعا .... كأقبمت كاليان ثىٍكمىى عمى عىجىؿو 
 __________

. معرفتو: في النيج (1)
(. أ)تعالى، سقط مف : قكلو (2)
. بتقديـ(: أ)في  (3)
. أم تعبكا (4)
. كمف نسخة أخرل(. ب)، كما أثبتو مف .عمميـ(: أ)في  (5)
. في اهلل تعالى(: ب)في  (6)
. الطاعات(: ب)في  (7)
 .التحقيؽ(: ب)في  (8)
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. كأراد أف القطع بكجكده كاإليقاف بو ىك الذم أكلييـ أم شدد عظيـ شكقيـ إليو
رغباتيـ منقطعة عمَّدا كاف متعمقانبغيره،  (1)أراد أف: (كلـ تجاكز رغباتيـ ما عنده إلى ما عند غيره)

ما بما كعدىـ مف  كبطؿ رجائيـ لو، كصارت متعمقة بما عنده، إما برضكانو فيك أعظـ مطمكبيـ، كا 
. الزلفة لديو كعظيـ األجر مف جيتو

صاركا لشكقيـ إلى معرفة اهلل تعالى ككلكع قمكبيـ كميؿ أفئدتيـ إلييا بمنزلة : (قد ذاقكا حبلكة معرفتو)



 

 

. مف طعـ شيئان حمكان فيك يتيالؾ في تناكلو كاالستمرار عمى أخذه
مف شربيا، كأراد أف المعرفة  (2)المممؤة التي يركل: الركية ىي: (كشربكا بالكأس الركية مف محبتو)

كالمحبة قد صارا ممتبسيف بيما، حتى صار أحدىما مطعكمة كىي المعرفة، كاألخرل مشركبة كىي 
. المحبة، كىذا مف المجازات الرشيقة العجيبة

القمب  (3)العركؽ المشتبكة، كسكداء: الكشيجة ىي: (كتمكنت مف سكيداء قمكبيـ كشيجة خيفتو)
 [في]أعظمو بمنزلة سكاد العيف، كأراد أف كشائج الخكؼ الكاقعة مف جيات مختمفة قد رسخت : ىي
. أفئدتيـ رسكخان عظيمان، كتشبثت بو تشبثان، كخالطتو مخالطة كمية(4)
بيا بالرككع  (5)االستكاء، كأراد أنيـ حنكا: االعتداؿ ىك: (فحنكا بطكؿ الطاعة اعتداؿ ظيكرىـ)

. كالسجكد تقربان إلى ربيـ كخضكعان لجبللو
أراد أف انقطاعيـ إلى اهلل بالرغبة في جميع أحكاليـ ال : (كلـ ينيفد طكؿ الرغبة إليو مادة تضرعيـ)

. يزيؿ كثرة تضرعيـ إليو، بؿ ىـ في أشد ما يككف مف التضرع مع استطالة الرغبة
 __________

(. ب)أف سقط مف : قكلو (1)
. تركم(: ب)في  (2)
. كمف نسخة أخرل( ب)كسكاد، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
 .حنكىا(: ب)في  (5)
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حبؿ فيو عرا تدخؿ رقاب : كاحدة الربؽ، كىك: الربقة: (كال أطمؽ عنيـ عظيـ الزلفة ًربىؽ خشكعيـ)
خطرىـ كارتفاع منازليـ عند اهلل لـ يطمؽ رقابيـ  (1)صغار المعز في كؿ كاحد منيا، يعني أف عظيـ

عف تمؾ الخشية لو؛ ألف مف كاف ذا منزلة رفيعة كخطر عظيـ عند بعض الممكؾ فربما يدعكه ذلؾ 
إلى االستنكاؼ عف بعض خدمتو، كليس ىذه حالة المبلئكة فإنيـ مع عظـ زلفتيـ قياميـ بخدمتو 

. أكثر
الصداقة ضد العداكة، كمنو : التكلي مف الكالية كىي: (كلـ يتكليـ اإلعجاب فيستكثركا ما سمؼ منيـ)

ـٍ فىًإنَّدوي ًمٍنييـٍ }: قكلو تعالى ـٍ ًمٍنكي لَّديي مىٍف يىتىكى كأراد أف اإلعجاب لـ يصادقيـ، أك يككف مف  [51:المائدة]{كى
كيخالطيـ فيستكثركا كيعظـ في أعينيـ ما  (3)يميو إذا قرب منو، أم أف اإلعجاب لـ يقاربيـ (2)كاله

. سمؼ منيـ مف العبادة كالخكؼ كالمراقبة
عبارة : المسكنة كىي: االستكانة ىي: (كال تركت ليـ استكانة اإلجبلؿ نصيبان في تعظيـ حسناتيـ)



 

 

كضعؼ حاليـ باإل ضافة إلى جبلؿ اهلل  (4)عف ضعؼ الحاؿ، كأراد أف االستكانة في ذاتيـ
. مف الحسنات كاألعماؿ الصالحة (5)كتكاضعيـ لكبريائو، لـ يدع ليـ نصيبان في تعظيـ ما عممكا

دأب في عممو إذا جد فيو دأبان كدؤكبان، كليذا يقاؿ لمنيار : (كلـ تجر الفترات فييـ عمى طكؿ دؤكبيـ)
كأراد أف الفترات كىي الضعؼ عف العمؿ غير جارية في حقيـ مع جدىـ  (6)إنيما دائباف: كالميؿ

. في األعماؿ كاجتيادىـ في أدائيا كتحصيميا
 __________

. عظـ(: ب)في  (1)
. كال(: ب)في  (2)
. لـ يقارنيـ قط(: ب)في  (3)
. كمف نسخة أخرل( ب)في آذانيـ، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. ما عممكه(: ب)في  (5)
 .دائبيف، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتو(: أ)في  (6)
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خبلؼ الطاعة، كأراد ىاىنا أف رغباتيـ : المعصية: (كلـ تعص رغباتيـ فيخالفكا عف رجاء ربيـ)
ككثرة شكقيـ في غاية الطاعة لخالقيـ كاالنقياد ألمره، كألجؿ ذلؾ لـ يخالفكا عف طمب ما يرجكنو مف 

. جية اهلل تعالى مف الرغائب العظيمة
مستدؽ طرؼ المساف، كجمعيا أسبلت، كأراد أف : األسمة: (كلـ تجؼ لطكؿ المناجاة أسبلت ألسنتيـ)

مناجاتيـ لخالقيـ في جميع أحكاليـ ال تنفؾ كال تزاؿ غضة طرية، كعبر عف انقطاعيا بجفاؼ 
. األلسنة، كىي مف المجازات التي ال ييتدم إلييا غيره

. استغرقتيـ األعماؿ التي لغير كجيو(: األشغاؿ (1)كال تمكنتيـ)
التضرع بالدعاء، كجأر الثكر يجأر إذا صاح، كقرأ : الجؤار ىك: (فتنقطع بيمس الجؤار أصكاتيـ)

ؤىاٍر }: بعضيـ سىدنا لىوي جي الصكت الخفي، كأراد أف : كاليمس ىك [88:، طو148:األعراؼ]{ًعٍجبلن جى
. ىمسيـ بالتضرع إليو غير منقطع؛ إذ ال شغؿ ليـ في غير ذلؾ

يجمع عمى مقامات سكاء كاف لمزماف أك : المقاـ بفتح الفاء: (كلـ تختمؼ في مقاـك الطاعة مناكبيـ)
ـٍ }: ، قاؿ اهلل تعالى(2)المكاف أك المصدر كىكذا مقاـ بضميا أيضان  ـى لىكي الى ميقىا

ميقىامنا}: كقكلو تعالى [13:األحزاب]{(3)[فىاٍرًجعيكا] سينىٍت ميٍستىقىرًّيا كى ًإفَّد }: كقكلو تعالى [76:الفرقاف]{حى
: مقاـك فيحتمؿ أمريف: فأما قكلو [51:الدخاف]{اٍلميتَّدًقيفى ًفي مىقىاـو أىًميفو 

. فبأف يككف جمعان لمقاـ عمى األصؿ أيضان : أما أكالن 



 

 

 __________
. كال ممكتيـ: كفي شرح النيج( ب)في  (1)
. بضـ الفاء(: ب)في  (2)
 (.ب)زيادة في  (3)
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الخشبة التي يمسكيا الحراث، كاستعاره ىا ىنا، : كىي (1)فبأف يككف جمعان لمقـك كمقبض: كأما ثانيان 
: مف الفرس، ككبلمو ىذا يحتمؿ كجييف (2)كالمنكب مف اإلنساف مثؿ المنسج

المراد مف ذلؾ ىـ حممة العرش فإنو محمكؿ عمى مناكبيـ فبل يتزايمكف عف  (3)فبأف يككف: أما أكالن 
. حممو باختبلؼ مناكبيـ

فبأف يككف المراد مف ذلؾ جميع المبلئكة، أم أنيـ قائمكف بالعبادة عمى كجييا، التختمؼ : كأما ثانيان 
. أحكاليـ في ذلؾ

ثنيت الحبؿ إذ عطفتو، كأراد أنيـ لـ يأخذىـ (: رقابيـ (4)كلـ يثنكا إلى راحة التقصير في أمره)
تقصير في حؽ اهلل تعالى فينعطفكا إلى إيثارالراحة كيجنحكا إلييا، أك يككف مراده لـ ينصرفكا عف 

نما عمؽ الراحة بثني الرقبة؛ ألف النـك  طاعة اهلل إلى سكاىا مف ثنيتو عف حاجتو إذا صرفتو عنيا، كا 
. أعظـ لذات الجسـ كراحاتو، كالرقاب تتثنى عنده، فميذا عمؽ الراحة بيا

: عدا عميو، فييا كجياف(: عزيمة جدىـ ببلدة الغفبلت (5)كال تعدك عمى)
. عدا عميو األسد إذا كثب عميو: أف يككف بالعيف الميممة، مف قكليـ: أحدىما
غدا عميو إذا سار نحكه بالمضرة، كأراد أف الببلدة : أف يككف بالغيف المعجمة، مف قكليـ: كثانييما

. التي ىي نقيض الفطنة ال تغفميـ عمَّدا ىـ بصدده مف االىتماـ بأمر اهلل كالقياـ بعبادتو
 __________

. كقميص(: ب)في  (1)
انظر لساف )غير ذلؾ : قيؿ ما بيف مغرز العنؽ إلى منقطع الحارؾ في الصمب، كقيؿ: المنسج (2)

( 3/624العرب 
. إلخ...فبأف يككف جمعان المراد(: ب)في  (3)
. أمر(: أ)في  (4)
 .كفي نسخة أخرل كما أثبتو( ب)إلخ، كفي ...كال تعدكا عبلمة عزيمة(: أ)في  (5)

(2/557 )



 

 

 

المكر، كأراد أف المكر مف : ناضمو إذا رماه، كالخدع ىك(: خدائع الشيكات (1)كال تنتضؿ في ىميـ)
. بالتياكف كالتقصير (2)جية الشيكات ال يرمي في ىمَّديـ

أنفس ما يجده اإلنساف عند حاجتو، كأراد أنيـ جعمكا اهلل : (3)الذخيرة: (قد اتخذكا ذا العرش ذخيرة)
نما خص ذا العرش مف بيف أسماء اهلل تعالى لما في العرش مف عظـ  أعظـ الذخائر كأقكاىا، كا 

. أعظـ المخمكقات (4)الممؾ كباىر الخمؽ، كىك مف
. الحاجة، كذلؾ اليـك ىك يـك القيامة: الفاقة ىي: (ليـك فاقتيـ)
كأراد كقصدكه كانقطعكا إليو في طمب حكائجيـ، : (كيممكه عند انقطاع الخمؽ إلى المخمكقيف برغبتيـ)

كقضاء مآربيـ كقت انقطاع الخمؽ إلى بعضيـ بعض في قضاء حكائجيـ، حيث كاف الرغبة ليـ 
. عند غيره كال حاجة ليـ في سكاه

أراد أنيـ قد كضعكا عند نفكسيـ لما دلَّديـ البرىاف العقمي أنو ال (: (5)ال يقطعكف غاية أمد عبادتو)
نياية كالحد ليا كال  (6)نياية لعبادتو، فقد اعتقدكا كعممكا أنيـ ال يقطعكنيا، ككيؼ يقطعكنيا كىي ببل

. غاية
: (كال يرجع بيـ االستيتار بمزـك طاعتو، إال إلى مكاد مف قمكبيـ غير منقطعة مف رجائو كمخافتو)

استيتر الرجؿ فيك مستيتر، إذا كاف أحمؽ متكبران، كفبلف مستيتر : العجب كالحمؽ، يقاؿ: االستيتار
بالشراب أم مكلع بو، كأراد ىا ىنا الكلكع، كالمعنى أف الكلكع بطاعتو ال يرجع بيـ إلى العجب 

نما يرجع بيـ إلى ما أمنَّديـ بو مف تحقيؽ رجائيـ في كرمو، كاإلجارة مما خكفَّديـ منو مف  كالكبر، كا 
. عقابو

 __________
. ىمميـ: في نسخة أخرل كفي النيج (1)
. ىمميـ: في نسخة أخرل (2)
. الذخرة(: أ)في  (3)
(. ب)مف سقط مف : قكلو (4)
. ال يقطعكف أمد غاية عبادتو: في النيج (5)
 .ال(: ب)في  (6)
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نأل بالحمؿ إذا أثقمو، كنأل بو إذا نيض، كىك (: في جدىـ (1)لـ تنقطع أسباب الشفقة منيـ فينأكا)
أم تثقميـ، كأشفؽ الرجؿ إذا  [76:القصص]{لىتىنيكءي ًباٍلعيٍصبىًة أيكًلي اٍلقيكَّدةً }: مف األضداد، قاؿ اهلل تعالى

صار ذا شفقة كحب، كأشفؽ إذا صار ذا خكؼ، كالشفقة ىاىنا محتممة ليما جميعان، كأراد أف أسباب 
تثقميـ أعباء ىذه التكاليؼ كنيضكابيا، خفيفة  (2)الخكؼ كالمحبة غير منقطعة عنيـ، فبل جـر لـ

. عمييـ مطمئنة بيا أنفسيـ
: أسره يأسره إذا شدَّده باإلسار، كىك: (كلـ تأسرىـ األطماع فيؤثركا كشيؾ السعي عمى اجتيادىـ)

، كليذا سمي األسير أسيران ألنو يشد بذلؾ، ككشؾ األمر إذا قرب كقتو، كأراد أف المبلئكة لما (3)القدُّ 
كانكا منزىيف عف األطماع مبرءيف عف الشيكات، ال يركف قرب سعييـ كسرعتو في نيؿ مطمكب ك 

. عمى بذؿ الكسع في طاعة اهلل، كطمب مرضاتو، بؿ ذلؾ غرضيـ كغاية مطمبيـ (4)قضاء شيكة
عمى كثرتيا كعظـ مكقعيا عند اهلل تعالى في اإلخبلص : (كلـ يستعظمكا ما مضىمف أعماليـ)

. كالقربة
. استكثركا ذلؾ في حؽ اهلل تعالى(: (5)كلك استعظمكىا)

 __________
. فينكا: في النيج (1)
. فبل جـر لو بثقميـ(: ب)في  (2)
(. انظر مختار الصحاح، كالقامكس المحيط)السير الذم يقٌد أم يقطع مف الجمد : القدُّ ىك (3)
. في نيؿ مطمكبيـ، كقضاء شيكتيـ(: ب)في  (4)
 .كلك استعظمكا ذلؾ: في النيج (5)
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أراد أنو لك كاف مف جيتيـ استعظاـ كاستكثار لما يفعمكنو، (: شفقات كجميـ (1)لنسخ الرجاء منيـ)
أل زاؿ ما يرجكنو عمى تمؾ األعماؿ التي استكثركىا مف اإلثابة كالجزاء، حذرىـ مف اهلل كخكفيـ مف 
عقابو؛ ألف بعض العبيد إذا كاف مستكثران ما يأتي بو مف خدمة مكاله ىكَّدف ذلؾ مكقع خكفو مف سيده 

. إدالالن عمى ما فعؿ كاعتمادان عميو
. فيثبتو بعضيـ كينفيو اآلخركف، كىكذا القكؿ في سائر االختبلؼ في صفاتو: (كلـ يختمفكا في ربيـ)
بإدخاؿ الشبو عمييـ في ذلؾ، كاستزالؿ أقداميـ باإلقداـ عمى االعتقادات : (باستحكاذ الشيطاف عمييـ)

. المخالفة لمتكحيد
. أم لـ يجعميـ فرقانكأحزابان : (كلـ يفرقيـ)
الشيء الذم يككف حاصبلن بسبب الحسد كالبغضاء، بؿ قمكبيـ مجتمعة : التقاطع: (سكء التقاطع)



 

 

. حب اهلل كاعتقاد تكحيده (2)عمى
. تكليت عمى كذا إذا استكليت عميو: استكلى عمييـ، مف قكليـ: (كال تكالىـ)
ما يككف في القمب، كىك المراد : ما يككف في الرقبة، كالًغؿ بكسرىا: الغيؿ بضـ الفاء: (غؿُّ التحاسد)

. ىا ىنا، أم أنو لـ يكف مستكليان عمييـ إحف الصدكر الحاصمة بسبب التحاسد
. جعمتيـ متفرقيف فرقان ( (3)كال شعَّدبتيـ)
. حكادث الدىر بصركفيا كنكباتيا: (مصارؼ الريب)
. عمى أقساـ مختمفة (5)كال جعمتيـ(: (4)كال اقتسمتيـ)
نما ىك مف قكليـ: (أخياؼ اليمـ) الناس أخياؼ أم مختمفكف، كأرد أف اختبلؼ : ليس مف الخكؼ، كا 

. ىمميـ لـ تجعميـ عمىأقساـ مختمفة بؿ ىميـ كاحد كىك خكؼ اهلل تعالى كالتزاـ طاعتو
 __________

. منيـ، زيادة في النيج (1)
. في(: ب)في  (2)
. كال تشعبتيـ: في نسخة أخرل كفي النيج (3)
. كال قسمتيـ(: أ)في  (4)
 .كما أثبتو( ب)كال جعميـ، كفي (: أ)في  (5)
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. الذيف أسرىـ اإليماف بحبمو كاألسير المشدكد بالحبؿ(: (1)فيـ أسرل اإليماف)
. لـ يطمقيـ مف عراه الكثيقة ميؿ عنو كال تعمؽ بغيره(: يفكيـ مف ربقتو زيغ كال عدكؿ (2)لـ)
. كال ضعؼ عف القياـ بو، كالتخاذؿ في القكل: (كال كنى كالفتكر)
. الجمد: طبقاتيا السبع، اإلىاب: (كليس في أطباؽ السماكات مكضع إىاب)
. حاني لظيره ال يرفعو: (إال كعميو ممؾ ساجد)
. بأمر اهلل إلى حيث أمره: (أك ساع)
. أم مسرع في االمتثاؿ: (حافد)
(. 3)تحققان كيقينان : (يزدادكف عمى طكؿ الطاعة بربيـ عممان )
. لمايشاىدكف مف عظـ الممككت ككماؿ الكبرياء: (كتزداد عزة ربيـ في قمكبيـ عظمان )

كلما فرغ مف بياف أحكاؿ العالـ العمكم في صفة السماء كالمبلئكة فقرره عمى ما ذكر، ثـ تكمـ في 
: عجيب خمؽ األرض كدحكىا عمى الماء، بقكلو

كبس رأسو إذا : أم كضعيا عمى الماء، مف قكليـ: كبس األرض: (كبس األرض عمى مكر أمكاج)



 

 

ما تراكـ : جمع مكج كىك: الحركة كاالضطراب، كاألمكاج: كضعو بيف أثكابو مغطيان لو، كالمكر
. الماء بشدة الريح (4)مف
. استفحؿ األمر إذا عظـ: عظيمة، كمنو قكليـ: (مستفحمة)
. معظـ البحر: المجة: (كلجج بحار)
. مرتفعة، مف زخر البحر إذا ارتفع كعبل: (زاخرة)
جمع آذم كىك أشد المكج : تضطرب مف جانب إلى جانب، كاألكاذم: (تمتطـ أكاذم أمكاجيا)

. كأعظمو
. المترامية: تصطؾ، كالمتقادفات(: متقاذفات (5)[بيف]كتصطفؽ )
. أعمى السناـ، شبييا عند ترامييا بالسنامات: الثبج ىك: (أثباجيا)
يرغك : رغا المبف رغكان إذا ظير زبده، كزبدان منصكب عمى التمييز بعد الفاعؿ، أم: (كترغك زبدان )

. زبدىا
 __________

. إيماف: كفي النيج( ب)في  (1)
. ال(: أ)في  (2)
. كتيقنان (: ب)في  (3)
. عف(: ب)في  (4)
 .كال في شرح النيج( ب)كليست في ( أ)زيادة في  (5)
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األبؿ عند ىياجيا، كىك ما يككف  (1)شبو المكج عند تقاذفو بالزبد بفحكؿ: (كالفحكؿ عند ىيا جيا)
. منيا عنداشتداد غممتيا كنزكىا عمى اإلناث

. فذؿ كثكب الماء الذم يصؾ بعضو بعضان مف شدة اضطرابو: (فخضع جماح الماء المتبلطـ)
. حمؿ الماء ليا، كالمصدر مضاؼ إلى مفعكلو: (لثقؿ حمميا)
. شدة حركتو كاضطرابو: (كسكف ىيج ارتمائو)
ًديثي ميكسىى، ًإٍذ رىأىل }: إذ ىا ىنا زمانية، مثميا في قكلو تعالى: (إذكطئتو بكمكميا) كىىىٍؿ أىتىاؾى حى

استقرت عميو لما فييا مف عظـ  (2)الصدر، كأراد أنيا سكنت حركتو حيف: كالكمكؿ [10-9:طو]{نىارنا
. الثقؿ

خاضعان مستكينان، كانتصابو عمى الحاؿ عمى جية البياف لقكلو ذؿ؛ ألنو مفيد : (كذؿ مستخذيان )
اًحكنا}: لفائدتو، كقكلو تعالى ـى ضى [. 19:النمؿ]{(3)[ًمٍف قىٍكًليىا]فىتىبىسَّد



 

 

بالتراب، كالكاىؿ مف  (4)التمريغ: إذ ىا ىنا كقتية أيضان، كالتمعؾ ىك: (إذ تمعكت عميو بككاىميا)
. عميو بجكانبيا (5)مجتمع ما بيف الكتفيف، كأراد أنيا انبسطت منفتمة: اإلنساف

. صياحيا كزفيرىا مف شدة االضطراب: (فأصبح بعد اصطخاب أمكاجو)
. ساكنان : (ساجيان )
. مستضعفان : (مقيكران )
كىمىًة الذؿ منقادان أسيران ) كىمىةي مف المجاـ: (كفي حى ما يمي حنؾ الفرس، كأراد أنو حاصؿ في : اٍلحى

كىمىًة، منقادان ال يتصعب، كأسيران ال يفتدل فيتخمَّدص . الحى
. كحصمت بعد ذلؾ ساكنة مبسكطة عمى كجيو: (كسكنت األرض مدحكة)
. معظـ تغيره كشدة مكجو، كسمي المكج تياران؛ ألنو يحصؿ تارة بعد تارة: (في لجة تياره)

 __________
. كفحكؿ اإلبؿ عند ىيجانيا(: ب)في  (1)
. حتى(: ب)في  (2)
(. ب)زيادة في  (3)
. التمرغ(: ب)في  (4)
 ..متقيمة(: أ)منفتمة، كما أثبتو، كفي : كفي نسخة أخرل( ب)في  (5)
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العمك، كفي نسخة : الكبر، كاالعتبلء ىك: ، كالبأك(1)العظمة: النخكة: (كردَّدت مف نخكة بأكه كاعتبلئو)
: بغيف منقكطة كىك العمك أيضان، كمفعكؿ ردت فيو كجياف: (كغمكائو): أخرل

. كردت مف نخكة بأكه ما كاف سيكجد لكالىا: أف يككف محذكفان، كيككف تقديره: أحدىما
أف يككف مفعكلو ىك الجار كالمجركر، كمف دالة عمى التبعيض أم كردت بعض ما كاف : كثانييما
. مف ذلؾ

. العمك، كأراد كارتفاع صكتو: شمكخ األنؼ كناية عف التكبر، كالغمك ىك: (كشمكخ أنفو كسمك غمكائو)
. شدت عمى ًفٍيوً : (ككعمتو)
. االمتبلء في البطف، كأراد أنيا سكنتو عمى شدة حركتو كجريانو: الكظة ىي: (عمى كظة جريتو)
. السرعة في الحركة: فسكف بعد طيشو كخفة حركتو، كالنزقات بالقاؼ ىك: (فيمد بعد نزقاتو)
. زاؼ يزيؼ أم تبختر كاختاؿ، كأراد بعد تبختره في كثبو كنزكانو(: زيفاف كثباتو (2)كبعد)
(. 3)كثبو كتدافعو: (فمما سكف ىيج الماء)
. جكانبيا: (مف تحت أكنافيا)



 

 

. ما ارتفع مف الجباؿ: الشاىؽ: (كحمؿ شكاىؽ الجباؿ)
. الراسخة أصكليا في األرض: (4)(البذَّدخ)
. األنيار الجارية: الينبكع كاحد الينابيع، كىي: (فجَّدر ينابيع العيكف)
( 5)تحت مجتمع الحاجبيف، كأراد أنو: أكلو، كعرنيف األنؼ: عرنيف كؿ شيء: (مف عرانيف أنكفيا)

. أظير ىذه العيكف مف المكاضع المرتفعة مف األرض
: جمع بيداء كحمراء كحمر كىي: الفبلة مف األرض، كالبيد: السيب(: بيدىا (6)كفرقيا في سيكب)

. األرض المتسعة
. األكدية كالشعكب: جمع أخدكد كىي: (كأخاديدىا)

 __________
. العظيمة(: ب)في  (1)
. كلبَّدد بعد زيفاف كثباتو: في النيج (2)
. كما أثبتو( ب)كتراتقو، كفي (: أ)في  (3)
. كحمؿ شكاىؽ الجباؿ الشمَّدخ البذخ عمى أكتافيا: في النيج (4)
. كأراد بو(: أ)في  (5)
 .سيكاب(: أ)في  (6)
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. أقاـ األرض عف االضطراب: (كعدَّدؿ حركاتيا)
. الصخرة العظيمة: كاحدىا جممكد كىي: كىي الجباؿ، كالجبلميد: (بالراسيات مف جبلميدىا)
كاحدىا : االرتفاع، كالشـ جمع أشـ، كالشناخيب: الشمـ ىك: (كذكات الشٍّـي الشناخيب مف صياخيدىا)

. الشديدة الصمبة، كاحدىا صيخكد: رؤك س الجباؿ، كالصياخيد ىي: شنخكب كىي
. مف الحركة كاالضطراب: (فسكنت مف اٍلمىيىدىاف)
. رسب في الماء إذا انغمس فيو، كأراد بانغماسيا: (برسكب الجباؿ)
. ظاىرىا: جكانبيا كأركانيا، كأديـ األرض: (في قطع أديميا)
. أراد األنيار، كالضمير ليا أم تخمخميا في الشجر: (كتغمغميا)
: الفرجة مف األرض، كالخياشيـ: منصبة في فرجيا، الجكبة بالجيـ: (متسربة في جكبات خياشيميا)

الخياشيـ متغمغبلن  (1) [في]ما ارتفع منيا، كشبو نفكذ الماء في األرض بما يقطر في األنؼ فيذىب 
. بينيا (2)فييا مايعان 

. ما ارتفع مف األراضي، كالضمير لؤلنيار: (كرككبيا أعناؽ سيكؿ األرضيف)



 

 

. أصمو: كأصكليا، كجرثـك كؿ شيء: (كجراثيميا)
أراد أف الجك جعمو كاسطة بيف السماء كاألرض، كىك الفتؽ الذم أشار إليو : (كفسح بيف الجك كبينيا)

ٍتقنا فىفىتىٍقنىاىيمىا}: تعالى بقكلو . بتكسط الجك بينيما [30:األنبياء]{أىفَّد السَّدمىاكىاًت كىاألىٍرضى كىانىتىا رى
. ىيَّدأه كسكاه: (كأعدَّد اليكاء)
مف الحيكانات، فإنو لكال ىذا الجك لـ يكف لؤلركاح بقاء، كليذا فإف الحيكاف متى : (متنسمان لساكنيا)

. غـ نفسو كمنع عف التنفس بطمت حياتو كذىبت
. مف كاف مخمكقان فييا مف المبلئكة كالجف كبني آدـ(: إلييا أىميا (3)فأخرج)

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
. أم جاريان بينيا (2)
 .كأخرج: في النيج (3)
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بخمقيـ (2)إكماؿ منافعيا التي ىـ يحتاجكنيا كال بد ليـ منيا، ليكمؿ الغرض(: (1)عمى تماـ مرافقيا)
. بالتمكيف مما كمفكه، كعمى في مكضع نصب عمى الحاؿ أم كأخرجيـ مستكية لو المنافع مكممة

. كىي التي ال نبات فييا: (ثـ لـ يدع جرز األرض)
ما كاف مرتفعان منيا، ال تنالو العيكف كاألنيار الرتفاعو عما : (الت ي تقصر مياه العيكف عف ركابييا)

. يصمحو مف سقييا
ما كبر : األنيار الصغار، كالعيكف: الجداكؿ ىي(: ذريعة إلى بمكغيا (3)كال تجد جداكؿ األرض)

. منيا، أم التجد سبيبلن الرتفاعيا كعمكىا إلى أف تككف متصمة بيا
أنشأ : المرتفع مف السحاب، كقكلو: خمؽ ليا كابتدأ مف أجميا، كالناشئة: (حتى أنشأ ليا ناشئة سحاب)

ـٍ كىٍجيىؾى ًلمدٍّييًف اٍلقىيٍّيـً }: مع قكلو ناشئة مف أنكاع البديع الممقب باالشتقاؽ، كقكلو تعالى [ 43:الرـك]{فىأىًق
. كالبدعة شرؾ الشرؾ

. باليبس (4)تنبت شجرىا المنبث: (تحيي ميكىاتىيا)
. ما كاف حاصبلن في بطف األرض فإنو ال يخرج إال بالمطر: (كتستخرج نباتيا)
. جمعو مف جيات متفرقة، كالضمير لمناشئة: (أٌلؼ غماميا)
. القطع مف السحاب المتفرقة: الممع: (بعد افتراؽ لمعو)
. قطعة مف السحاب رقيقة، أم جمع مف السحاب ما كاف منو غميظان كرقيقان : القزعة: (كتبايف قزعو)
. تحركت كاضطربت، كمنو تمخض الجنيف في الرحـ كىك اضطرابو: (حتى إذا تمخضت)



 

 

. ماء السحاب العظيـ المتراكـ(: (5)لجة المزف فيو)
. ظير سناه كنكره: (كالتمع برقو)

 __________
. لمرافقيا(: ب)في  (1)
. لتكميؿ الغرض(: ب)، كفي (ب)العكض كىك تحريؼ، ككما أثبتو ىك في (: أ)في  (2)
. األنيار: في النيج (3)
. الميت: كفي نسخة أخرل( ب)في  (4)
 .فيو، زيادة في النيج (5)
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. قطعو المستديرة، كالكفة تطمؽ عمى ما كاف مستديران نحك كفة الميزاف كغيره: (في كففو)
. لمعاف البرؽ الخفي: إذا ارتفع كعبل، كالكميض (1)نما السعر: (كلـ ينـ كميضو)
السحاب األبيض، كأراد أف البرؽ لـ يكف : السحاب المتراكـ، كالرباب: الكنيكر: (في كىنىٍيكًر ربابو)

لمعانو يمينان كشماالن؛ ألنو إذا لمع كاعترض في جكانب السحاب فيك الحفك كىك أمارة ضعؼ المطر، 
ذا استطاؿ في كسط السحاب كشقو فيك العقيقة، كىك أمارة عمى جكد المطر كغزراة مائو . كا 

. الغميظ منو األسكد: (كمتراكـ سحابو)
. متكاليان دفعة بعد دفعة: الضمير لمماء، سحان : (أرسمو سحان )
. متصبلن ال يقمع(: (2)متداركان )
شآبيب المطر التي كأنيا خيكطو : أسؼ الطائر إذا دنا مف األرض، كالييدب: (قد أسَّدؼ ىيدبو)

. متصمة مف السماء إلى األرض
. الريح التي تيب مف مطمع سييؿ: أىمٍرت الناقة إذا در لبنيا، كالجنكب ىي: (تمريو الجنكب)
رى أىاضيبو) عبارة عف كثرة المطر، كاألىاضيب جمع أىضاب جمع : جمع درة، كىي: الدرر: (ًدرى

، كانتصابو عمى البدؿ مف الضمير في تمريو (3) [بعد القطر]عبارة عف تدارؾ القطر : ىضب، كىي
. كيرسؿ درر أىاضيبو: السحاب، أك مفعكؿ لفعؿ محذكؼ تقديره

مثؿ الخيط  (4)جمع شئبكب، كىك ما يككف: الدُّفعة بالضـ مثؿ الدُّفقة، كالشآبيب: (كدفع شآبيبو)
. الممدكد مف المطر
 __________

. نما الشعر(: أ)في  (1)
. دراكان (: أ)في  (2)



 

 

(. ب)سقط مف  (3)
 كىي ما تككف مثؿ الخيكط(: ب)في  (4)
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عظاـ الصدر، جعؿ لمسحابة صدران : الصدر، كالبكاني ىي: البرؾ: (فمما ألقت السحاب بٍرؾى بكانييا)
في قكلو (1)كعظامان، كما جعؿ امرؤ القيس : في الميؿ صمبان ككمكبل ن

مًبًو  (2)فقمتي لو لما تىمىٌطى نىاءى ًبكىٍمكىؿً .... ًبصي ( 3)كأردؼى أعجازان كى
. استعارة عجيبة

: الثقؿ، قاؿ امرؤ القيس: البعاع(: (4)كبىعىاع ما استقمت بو)
( 5)فألقى ًبصحراء الغبيط بىعىاعىو

. أم ثقؿ ما أقمتو
. الحمؿ، كأراد ما أقمت مف الماء المحمكؿ عمييا: العبء ىك: (مف العبء المحمكؿ عمييا)
. صحارم األراضي التي ال نبات فييا: (أخرج بو مف ىكامد األرض)
. عنو األرض (6)كىك عبارة عف جميع ما تشققت: (النبات)
. أماكنيا التي ال نبات فييا: (كمف زعرالجباؿ)
. كىك عبارة عف جميع الحشائش مما تأكمو األنعاـ: (األعشاب)
: الحسف كالنضارة، قاؿ الشاعر: البيج ىك(: (7)فيي تبتيج)

 __________
ىػ، مف بني آكؿ المرار، . ؽ80ىك امرؤ القيس بف حجر بف الحارث الكندم، المتكفى سنة  (1)

أشير شعراء العرب عمى اإلطبلؽ، يماني األصؿ، مكلده بنجد أك بمخبلؼ السكاسؾ باليمف، اشتير 
عدم، ككاف أبكه ممؾ أسد كغطفاف، كأمو : مميكة، كقيؿ: جندح، كقيؿ: بمقبو، كاختمؼ في اسمو فقيؿ

(. 12-2/11انظر األعبلـ ). أخت الميمؿ الشاعر
، كفي شرح المعمقات السبع لمزكزني، كلساف العرب، كشرح ابف أبي (تنطى: )في النسختيف (2)

. الحديد كما أثبتو
: بصمبو، في المساف: ، كقكلو3/290، لساف العرب 20شرح المعمقات السبع لمزكزني ص (3)

. 6/451بحكزه، كانظر البيت أيضان في شرح ابف أبي الحديد 
. بو، زيادة في النيج (4)
: عجزه (5)

(. 32شرح المعمقات السبع لمزكزني ص)_… _ نزكؿ اليماني ذم العباب المحمؿ



 

 

. ماشققت(: ب)في  (6)
 .تبيج: في النيج (7)
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ؽي .... كاف الشباب ردآءن قد بىًيٍجتي بو  ( 1)فقد تطاير مني لمبمى ًخرى
. مف الحسف بسبب الخضرة (2)بما يحصؿ في متكنيا: (بزينة رياضيا)
. يتكبر كيفخر(: (3)كيزدىي)
. األرض كأعشب إياه: (بما ألبستو)
ٍيطىة كىي(: (4)مف ريط أزاىيرىا) ٍيطي جمع رى : المبلءة، قاؿ: الرٍّي

ٍيطىةي  .... (6)جديد مىٍعيىًدىا (5)درس الجديد ٍردي  (7)فكأنَّدما ىي رى جى
. كاألزاىير جمع ألزىار جمع زىر

. خمطت: (كحمية ما سمطت بو)
. زىر الشجر: األنكار جمع نىٍكًر كىك(: أنكارىا (8)مف نكاظر)
. اإلشارة إلى ما تقدـ ذكره مما تخرجو األرض: (كجعؿ ذلؾ)
. رزقان يبمغيـ إلى ما أرادىـ لو مف العبادة كتستقيـ أحكاليـ معو: (ببلغان لؤلناـ)
نما خص األناـ بالببلغ، كجعؿ الرزؽ في حؽ : (كرزقان لؤلنعاـ) كقكتان لممكاشي كسائر الحيكانات، كا 

غرض اهلل تعالى كمراده بإعطائيـ أعني بني آدـ  (9)األنعاـ، ككؿ كاحد منيما رزؽ إشارة إلى أف
. الرزؽ، إنما ىك مف أجؿ أف يبمغكا بو إلىعبادتو كيككف كصمة ليـ إلييا

. سمؾ الطرؽ في جكانبيا لطمب المنافع كسائر اال رتفاقات: (كخرؽ الفجاج في آفاقيا)
 __________

.  بدكف نسبة إلى قائمو1/274لساف العرب  (1)
. أم ظيكرىا (2)
. تتكبر كتفخر: كتزدىي(: ب)في  (3)
. كمف نسخة أخرل كمف شرح النيج( ب)أزىارىا، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. الحرير، كىك تحريؼ(: أ)في  (5)
. المنزؿ: المىٍعيىدي  (6)
ٍردي (: أ)في  (7) ًمؽي أم البالي، كالبيت ىك لدكقمة المنبجي مف قصيدتو المعركفة : ريط، كاٍلجى الثكبي اٍلخى

: باليتيمة كالتي مطمعيا
ىؿ بالطمكؿ لسائؿو ردُّ أـ ىؿ ليا بتكمـ عيدي 



 

 

. ناضر: نكاضر بالضاد المعجمة، كفي النيج: كذا في النسخ كلعؿ الصكاب (8)
 (.ب)أف سقط مف : قكلو (9)
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ما ييتدل بو إلييا مف الجباؿ : أعبلـ الطرؽ، كىك(: عمى جكاد طرقيا (1)كأقاـ المنار لمسالكيف)
كالركابي كاآلكاـ، كغير ذلؾ مما يككف ىداية إلى الطرقات، كدليبلن عمييا، كما جعؿ النجـك في البحر 

. أمارة ليا
. بما جعؿ فييا مف المنافع كاألرزاؽ كالخيرات لمف فييا: (فمما ميد أرضو)
. يريده مف خمؽ ىذه العكالـ كميا، كلما سبؽ في عممو مف ذلؾ (2)أمضاه كقدره بما: (كأنفذ أمره)
. اصطفاه: (اختار آدـ)
الخيرة بسككف الياء االسـ مف خار اهلل لو خيرة، كبتحريكيا االسـ مف اختار اهلل، : (خيرة مف خمقو)

. ككبلىما حاصؿ في حقو عميو السبلـ، كالركاية بيما جميعان 
. خميقتو مف بني آدـ؛ ألف قبمو قد كاف غيره مف المبلئكة كالجف: (كجعمو أكؿ ًجبمَّدتو)
نَّدةى }: كما قاؿ تعالى: (كأسكنو جنتو) ؾى اٍلجى ٍكجي ـي اٍسكيٍف أىٍنتى كىزى يىا آدى [. 19:األعراؼ]{كى
كيبلى ًمٍنيىا رىغىدنا}: ىنَّدأه، كما قاؿ تعالى: (كأرغد فييا أكمو) [. 35:البقرة]{كى
. أم قدـ: (كأكعز إليو)
بىا ىىًذًه الشَّدجىرىةى }: كما قاؿ: (فيما نياه عنو) [. 35:البقرة]{كىالى تىٍقرى
. الضمير في عميو لما نياه عنو مف أكؿ الشجرة: (كأعممو أف في اإلقداـ عميو)
. بالكقكع فييا: (التعرض لمعصيتو)
. اإلشراؼ عمى اليبلؾ، كىك ما يككف مف ذىابيا كزكاليا: المخاطرة: (كالمخاطرة بمنزلتو)
. بأكؿ الشجرة التي نيي عف أكميا: (فأقدـ عمى ما نياه عنو)

 __________
. لمسالكيف، زيادة في النيج (1)
 .لما(: ب)في  (2)
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ألف اهلل تعالى قد عمـ في سابؽ أزلو أنو يأمره بدخكؿ الجنة، كينياه عف (: (1)مكافاة لعممو السابؽ)
أكؿ الشجرة، كأنو يأكميا ال محالة، كما عمـ اهلل كجكده فبل بد مف كقكعو، كليس العمـ بأنو يأكميا 

نما أكميا بمعصيتو كسكء اختياره لنفسو، كانقياده إلبميس كاغتراره  مكجبان ألكميا، كما تزعمو المجبرة، كا 
بو، كلك كاف العمـ مكجبان لمعمكمو لبطؿ األمر كالنيي كالمدح كالذـ، فتبان ليذه المذاىب ما 

!. أبعدىا،كسحقان ليذه اآلراء، فما أسخفيا
أراد فأخرجو مف الجنة مكافأة لو عمى مخالفة ما نيي عنو، ثـ تاب عميو رحمة : (فأىبطو بعد التكبة)

. الدنيا (2)مف اهلل تعالى كلطفان بو، ثـ أىبطو بعد ذلؾ إلى
. بأكالده الذيف يخرجكف مف صمبو: (ليعمر أرضو بنسمو)
زاحة عمميـ كغيره مف : (كليقيـ الحجة بو عمى عباده) ألنو أىبطو بالنبكة كالشريعة لمصالح الخمؽ كا 

. األنبياء، كىك أكليـ
. يتركيـ بعد مكتو: (كلـ يخميـ بعد أف قبضو)
. تكحيده كككنو ربان تجب عبادتو: (مما يؤكد عمييـ حجة ربكبيتو)
. أم كلتككف بعثة األنبياء سببان إلى الحث بالنظر في معرفتو: (كيصؿ بينيـ كبيف معرفتو)
ثبات التعيد، كالتعيد ىك(: (3)بؿ يعاىدىـ) التحفظ عمى الشيء، كىك أفصح : إضراب عف الترؾ، كا 

. مف التعاىد؛ ألنو ال يقع إال بيف اثنيف
عمييا مف جية األنبياء  (5)باألدلة الكاضحة كالتنبيو(: الخيرة مف أنبيائو (4)بالحجج عمى ألسنة)

يصالو . الذيف اختارىـ اهلل تعالى إلببلغ ذلؾ كا 
 __________

. مكافاة لسابؽ عممو: في النيج (1)
(. ب)إلى، سقط مف  (2)
. بؿ تعاىدىـ: في شرح النيج (3)
. ألسف: في شرح النيج (4)
 .كما أثبتو( ب)كالبينة، كفي (: أ)في  (5)
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. العمـك الغيبية التي أكدعكا إياىا (1)كالمؤتمنيف عمى: (كمتحممي كدائع رساالتو)
(. 2)أم ما مف قرف إال كييبعىثي فييـ نبي مف األنبياء مف أجؿ صبلحيـ: (قرنان فقرنان )
فختـ بو الرسالة، كجعمو حجة عمى مف بعث : (حتى تمت بنبينا محمد صمى اهلل عميو كآلو حجتو)

. إليو كغيره مف األنبياء



 

 

كبمغ غاية األمر كقصاراه ما كاف مف جية اهلل تعالى عمى لسانو مف (: عذره كنذره (3)كبمغ لمقطع)
. اإلعذار بالحجج كاإلنذار لمعقكبات األخركية

. عمى ما يعمـ مف المصمحة: (كقدَّدر األرزاؽ)
. لمف يعمـ ذلؾ صبلحان في حقو: (فكٌثرىا)
. لمف يعمـ ذلؾ صبلحان في حقو: (كقمٌميا)
. في بعضيا(: (4)عمى الضيؽ)
. في بعض آخر: (كالسعة)
. فجعؿ ذلؾ عدالن مف جيتو كحكمة بالغة: (فعدؿ فييا)
. ليختبر عمى حد إرادتو في ذلؾ: (ليبتمي مف أراد)
ما مصدراف عمى رأم : (بميسكرىا كمعسكرىا) الميسكر كالمعسكر، إما صفتاف عمى رأم سيبكيو، كا 

. غيره، ككبلىما محتمؿ ىا ىنا
ألف صاحب اليسر يحتاج إلى الشكر عمى تماـ : (كليختبر بذلؾ الشكر كالصبر مف غنييا كفقيرىا)

دراره عميو، كصاحب العسر يفتقر إلى الصبر عمى ما ابتبله اهلل،  نعمة اهلل تعالى، مف إرخاء الرزؽ كا 
. مف الحاجة كضر الفقر كالمسكنة

. ضـ إلى السعة كألزميا: (ثـ قرف بسعتيا)
. كاحد العقابيؿ كىي آثار الشيء كبقاياه: آثار الفاقة، كالعقبكؿ: (عقابيؿ فاقتيا)
. أراد أنو ألـز السعة بالفاقة كالسبلمة باآلفات: (كبسبلمتيا طكارؽ آفاتيا)

 __________
(. ب)عمى، سقط مف  (1)
. إصبلحيـ(: ب)في  (2)
. المقطع: في شرح النيج (3)
 .كقسميا عمى الضيؽ كالسعة: في شرح النيج (4)
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الغـ، فيذه األمكر كميا متعاقبة : ىك السركر، كالترح: الفرح(: أفراحيا غصص أتراحيا (1)كبفرج)
. ذكره (2)بعضيا في إثر بعض كما مر

، كتقصيرىا بمبث ساعة في الدنيا، ثـ ما : (كخمؽ اآلجاؿ فأطاليا كقصرىا) فإطالتيا ببمكغ سف اليـر
. بيف األمريف أعمار مختمفة يعمميا عبلميا، كيقدرىا محكميا

. فيذا يمكت قبؿ ىذا، كىذا يعيش بعد ىذا: (كقٌدميا كأخٌرىا)



 

 

 [كبيف التقديـ فييا كالتأخير، أك يككف كبلمان مترادفان ]سؤاؿ؛ ىؿ يمكف تفرقة بيف اإلطالة كالتقصير، 
؟ (3)

باإلضافة إلى المدة نفسيا، فمنيـ مف بمغ حد اليـر  (4) [نعـ، فإف اإلطالة كالتقصير]كجكابو؛ 
كبعضيـ حد الشيخكخة، كحد الكيكلة، كحد الطفكلية، كأما التقديـ كالتأخير فيك باإلضافة إلى 

. المعمريف أنفسيـ، بتقديـ بعضيـ عمى بعض في الحياة كالمكت
. كجعؿ منتياىا كغايتيا، سكاء طالت أك قصرت المكت: (ككصؿ بالمكت أسبابيا)
(: 5)الحباؿ، قاؿ عنترة: جاذبان لحباليا بالقطع، كاألشطاف: (كجعمو خالجان ألشطانيا)

ـي كالرماحي كأنَّديا  ( 6)أىٍشطىاف ًبٍئرو في لىباًف األٍدىىـً .... كيؼى التَّدقٌد
 __________

. كتفرج(: ب)في  (1)
(. ب)مر سقط مف : قكلو (2)
(. ب)سقط مف  (3)
(. ب)سقط مف  (4)
أشير فرساف العرب في : ىػ. ؽ22ىك عنترة بف شداد بف عمرك العبسي، المتكفى نحك  (5)

الجاىمية، كمف شعراء الطبقة األكلى مف أىؿ نجد، كىك أحد شعراء المعمقات السبع، كينسب إليو 
(. 5/61انظر األعبلـ ). ديكاف شعر مطبكع

: بمفظ2/317، كلساف العرب 122البيت في شرح المعمقات السبع لمزكزني ص  (6)
أشطاف بئر في لباف األدىـ .... يدعكف عنتر كالرماح كأنيا 

 .الفرس: الصدر، كاألدىـ: الحبؿ الذم يستقى بو، كالجمع أشطاف، كالمباف: كالشطف
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الحبؿ الشديد : جمع قرف بفتح الراء كىك: الحبؿ الدقيؽ، كاألقراف: المرير: (كقاطعان لمرائر أقرانيا)
. الفتؿ

كحيف فرغ مف الكبلـ في لطائؼ ىذه المخمكقات، في القدرة كبديع خمؽ ىذه المككنات ذكر دقيؽ 
: عممو ككيفية إحاطتو بكؿ المعمكمات فقاؿ

: فيو كجياف(: المضمريف (1)عالـ السر مف ضمائر)
. لبياف الجنس، كيككف المعنى أنو يعمـ السرَّد الذم ىك ضمائر المضمريف (مف)أف تككف : أحدىما
لمتبعيض، كيككف معناه عالـ السرٍّي كىك بعض ما أضمره المضمركف؛ ألف  (مف)أف تككف : كثانييما

يىٍعمىـي }: ما في ضميرؾ بعضو تجيربو لمغير، كبعضو تسرُّه في نفسؾ، كىذا كقكلو تعالى



 

 

. ، كىك ما تضمره في نفسؾ{كىأىٍخفىى}كىك ما تسرُّ بو عمى غيرؾ  [7:طو]{السٍّيرَّد 
: كالمخافتة التي فكقيا جير كدكنيا اليسمع، قاؿ الشاعر(: المتخافتيف (2)كنجكل)

( 3)كشتاف بيف الجير كالمنطؽ الخفت.... أخاطب جيران إذ ليفَّد تخافت 
. كبرجيـ الخكاطر بظنكنيا الكاذبة: (كخكاطر رجـ الظنكف)
نما عبَّدر عمَّدا يتعمؽ بالظف بالرجـ (: اليقيف (4)كعيقىًد عزائـ) كما قطع بو مف العقكد اليقينية العممية، كا 

كالخكاطر، كعبَّدر عمَّدا يتعمؽ بالعمـ بالعقد كالعزيمة، لما كاف الظف عمى شرؼ الزكاؿ فيخطر في 
( 5)حالة دكف حالة، كلما كاف ما يعمـ ثابت ال يتغير عبَّدر عنو بالعقد كالعزيمة؛ إلحاقان لكؿ شيء بما

. يميؽ بو، كىذا مف عجائب كبلمو كلطيؼ أسراره
 __________

([. ب)ىامش في ]سرائر : في نسخة (1)
. كمف نسخة أخرل كمف النيج( ب)كنجك، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. ، بدكف نسبة إلى قائمو1/864لساف العرب  (3)
. عزيمات: في النيج (4)
 .ما أثبتو( ب)ما كفي (: أ)في  (5)
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النظر إذا  (1)أكمضت المرأة إذا سارقت نظرىا ، كفبلف يسارؽ: يقاؿ: (كمسارؽ إيماض الجفكف)
. كاف مرتقبان لمغفمة فينظر في حاليا

بييىا كأستارىا المتضمنة بيا: (كما ضمنتو أكناف القمكب) جى . حي
. قعرىا، كأراد بعيدات الغيكب كأقاصييا: غيابة البئر: (كغيابات الغيكب)
اإلصغاء في السماع بمنزلة التحديؽ في رؤية العيف، (: مصائخ األسماع (2)كما أصغت الستماعو)

: ، قاؿ أبك داكد(3)إصاخاتيا: كمصائخ األسماع
( 4) ع اٍلميًضؿُّ لصكتو ناشد.... كيصيخ أحيانان كما استم  

. جمع مصيؼ: (كمصايؼ الذر)
نما خص الذر  (5)جمع مشتى، كىما عبارتاف عف زمف: (كمشاتي اليكاـ) الصيؼ كالشتاء، كا 

نما تيرب مف الحر في أماكف مخصكصة حذران عمى نفسيا  بالمصايؼ ألنيا ال تحتفؿ بالبرد، كا 
كاألمكنة  (6)كعمى فساد أرزاقيا مف الحر، كأما سائر اليكاـ فتخاؼ مف البرد فتفزع إلى المغارات

. الضيقة
كلدىا  (7)كما ترجعو المكلية مف البيائـ كىي الثكمى شديدة الكجد بفقد: (كرجع الحنيف مف المكليات)



 

 

. مف أصكاتيا مف الحزف
. أصكاتيا الخفية عند السير: (كىمس األقداـ)
ميؼ األكماـ (8)كمنفسح) ( 9)كعاؤىا: خبلصة الثمرة، كالغبلؼ كالكماـ: الكليجة(: الثمرة مف كالئج غي

. انفصاليا مف كماميا: الثمرة (10)التي ىي فيو، كمنفسح
. األماكف المرتفعة: مكضعو مف القماع كىي(: (11)كمتقمع الكحش)

 __________
. سارؽ(: ب)في  (1)
. الستراقو: في نسخة كفي شرح النيج (2)
. كىي ثقبة األذف (3)
. 2/498لساف العرب  (4)
. زماف(: ب)في  (5)
. الغارات(: ب)في  (6)
. لفقداف(: ب)في  (7)
. كمتفسخ(: ب)في  (8)
. كعاىا(: أ)في  (9)
. كمتفسخ(: ب)في  (10)
 .كمنقمع الكحكش: كشرح النيج( ب)في  (11)
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. كمكضعو مف المكاضع المنخفضة كالمغارات كاألجحرة: (مف غيراف الجباؿ كأكديتيا)
. مكضع اختبائو: (كمختبإ البعكض)
. جمع ساؽ(: سيٍكًؽ األشجار (1)بيف)
. بيف أصؿ الشجرة كقشرىا: (كألحيتيا)
. مكضع اتصاليا: (كمغرز األكراؽ)
. كىي الشماريخ كأعكاد الشجر: (باألفناف)
. كمكضع قرار النطفة مف الرجاؿ كالنساء: (كمحطٍّي األمشاج)
بة بفتح الراء كضميا كىك: (مف مسارب األصبلب) . ما يكضع فيو، كأراد بو النساء: جمع مسرى
. كىي السحائب: (كناشئة الغيـك)
. ما اختمط بعضيا ببعض: (كمتبلحميا)



 

 

. كالمتفرٍّيؽ مف قطر المطر كالمجتمع منو(: (2)كدركر قطر السحاب كمتراكميا)
. الريح التي تثير الغبار كترتفع إلى السماء كالعمكد: جمع إعصار كىي: (كما تىٍسًفي األعاصير)
. شبَّدو انسحابيا عمى األرض بالذيؿ المبسكط: (ًبذيييكليا)
. تمحكه بجرم السيكؿ عميو(: (3)كتعفك األمطار بسيكليا)
السباحة، كأراد ىا ىنا جرم نبات األرض كغكصو : العـك: (كعـك نبات األرض في كثباف الرماؿ)

. في الرماؿ كالكثب منيا، ككثباف جمع كثيب
. مف الطيكر: (كمستقر ذكات األجنحة)
. أعبلىا: ذركة كؿ شيء أعبله، كشناخيب الجباؿ: (بذرا شىنىاًخٍيًب الجباؿ)
فصاح ما نطؽ مف الطير باألصكات المختمفة: (كتغريد ذكات المنطؽ) . كا 
. في ظبلـ أماكنيا كمستقرىا: (في دياجيراألككار)
. كىي أكعية المؤلؤ كأغبلؼ الجكاىر(: األصداؼ (4)كما أكدعتو)
نىٍت عميو أمكاج البحار) حضنو إذا ضمو إلى : جعمتو في أحضانيا، استعارة لذلؾ، مف قكليـ: (كحىضى

. صدره، كحضف الطائر بيضو إذا ضمو إليو
. ظبلـ الميؿ: (كما غشيتو سيٍدفىةي ليؿ)

 __________
. عف(: ب)في  (1)
. في متراكميا: كشرح النيج( ب)في  (2)
. سيكليا(: ب)في  (3)
 .أكعبتو: أكعتو، كفي شرح النيج(: ب)في  (4)
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. سمى النيار شارقان لما فيو مف اإلشراؽ كالنكر لطمكع الشمس: (أك ذرَّد عميو شارؽ نيار)
: فيو كجياف(:عميو أطباؽ الدياجير (1)كما اعتقبت)

. عمى ما اشتممت عميو مف المخمكقات (2)أنو يريد بأطباؽ الدياجير ظممات األرضيف: أحدىما
طباقيا عميو كىذا أحسف : كثانييما أف يريد بذلؾ ما اعتقبت عميو أم اختمفت عميو الميالي المظممة كا 

. كاعتقبت: لقكلو
اتي النكر) . دكف األشعة مف األنكار: السابحة: (كسيبيحى

عىؿى }: سؤاؿ؛ ما ذكراهلل تعالى النكر كالظممة في كتابو إالك جمع الظممة، كأفرد النكر كقكلو تعالى كىجى
كغير ذلؾ، كىكذا في كبلـ أميرالمؤمنيف فإنو جمع الدياجير كأفرد النكر،  [1:األنعاـ]{الظُّميمىاًت كىالنُّكرى 



 

 

فما كجو ذلؾ؟ 
أف الظممة عبارة عف عدـ النكر كما اخترناه في الكتب العقمية، فمما كاف النكر جنس : كجكابو؛ ىك

كاحد كحقيقتو كاحدة فبل جـر أفرد، كأما الظممة فيي بحسب اإلضافات أمكر كثيرة؛ ألنو ما مف شيء 
مف األجراـ الجسمية إال كلو ظؿ، كظمو عدـ النكر عنو، كىك نفس الظممة فؤلجؿ ىذا كانت 

. مجمكعة
ٍطكىة) ما حكميا في ثكابيا كعقابيا(3)إما مقدارىا في حجميا، : (كأثر كؿ خى . كا 
. كحاؿ كؿ متحرؾ بحركة: (كحسٍّي كؿ حركة)
. أتاني رجع كتابي أم جكابو: جكابيا، كمنو قكليـ: (كرجع كؿ كممة)
. مف خفييا كجيرىا كفصيحيا كأعجميا: (كتحريؾ كؿ شفة)
. أيف تككف في جميع الجيات كاألمكنة(: (4)كمستقر كؿ نسمة)

 __________
. كمف نسخة أخرل، كمف شرح النيج( ب)كما أطبؽ، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. األرض(: ب)في  (2)
. كما أثبتو( ب)جمحيا، كىك خطأ، كىي في ( أ)في  (3)
 .كمف شرح النيج( ب)سنمة، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
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يىٍعزيبي  (1)الى }: ما يثقميا في الحمؿ فبل يعزب عف عممو شيء، كما قاؿ تعالى: (كمثقاؿ كؿ ذرة)
[. 3:سبأ]{عىٍنوي ًمٍثقىاؿي ذىرَّدةو ًفي السَّدمىاكىاًت كىالى ًفي األىٍرضً 

التي : ترديد الصكت في الصدر، كجمعيا ىماىـ، كاليامة ىي: اليميمة: (كىماىـ كؿ نفس ىامة)
. كتريده، أك التي تدب عمى كجو األرض كتتحرؾ فييا (2)تيـ بالفعؿ

. الضمير لؤلرض المتقدـ ذكرىا: (كما عمييا)
. مف أشجارىا المثمرة(: (3)مف ثمرة شجرة)
قىةو ًإالَّد يىٍعمىمييىا}: كما قاؿ تعالى(: كرقة (4)أك ساقط) مىا تىٍسقيطي ًمٍف كىرى كساقط كرقة مف  [59:األنعاـ]{كى

. حسف كجيو: باب إضافة الصفة إلى فاعميا نحك
. مستقرىا في رحـ كؿ أنثى: (أك قرار نطفة)
. مف كؿ ما ابتدأه كاخترعو مف جميع المككنات: (أك ناشئة خمؽ)
(. 6[ )قد أريؽ]أك دـ مجتمع (: (5)أك نقاعة دـ)
أكالده  (9)آدـ مف الطيف، كاستبلؿ (8)منو كأخذ، فاستبلؿ (7)ما استؿ: كسبللة الشيء: (أك سيبللة)



 

 

. مف النطفة
. اإلشارة إلى جميع ما تقد ـ مف المخمكقات المحكمة: (لـ يمحقو في ذلؾ)
. مشقة في صنعو كاختراعو: (كمفة)

 __________
. كال يعزب، كىك خطأ فالصكاب بدكف كاك(: أ)في  (1)
. في الفعؿ(: ب)في  (2)
. مف ثمر شجرة: في شرح النيج (3)
. كشرح النيج كما أثبتو( ب)ساقطة، كفي ( أ)في  (4)
. أك نقاعة دـ كمضغة، أك ناشئة خمؽ كسبللة: في النيج (5)
. أك دـ مجتمع أريؽ(: ب)زيادة في نسخة أخرل، كالعبارة في  (6)
. ما انسؿ(: ب)في  (7)
. فانسبلؿ(: ب)في  (8)
 .كانسبلؿ(: ب)في  (9)
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الشيء كيحكؿ  (2)ما يمنع مف: االعتراض(: في حفظ ما ابتدع مف خمقو عارضة (1)كال اعترضو)
ما مصدر أم كال عرض لو  دكف فعمو، كالعارضة إما صفة أم حالة عارضة دكف فعمو لؤلشياء، كا 

. يصده عف ذلؾ (3)[عركض]
. التداكؿ في إمضاء األمكر: تداكلتو، مف االعتكار كىي: (كال اعتكرتو في تنفيذ األمكر)
نما جمع التدبير الشتمالو عمى األنكاع (: المخمكقيف (4)كتدابير) في جميع أحكاليـ كأمكرىـ، كا 

. المختمفة، كالضركب المتفاكتة عمى حسب مصالحيـ
. كىك ما يمحؽ بالنفس مف اإلعراض كالسآمة: (مبللة)
. مف الضعؼ كاليكاف (6)كىك ما يمحؽ األعضاء(: (5)كال فتكر)
ثبات لنقيضو: (بؿ) . إنما ىك إضراب عف ذلؾ كا 
. نفذ السيـ بالصيد إذامرقو، كأراد أنو استكلى عمييـ: مف قكليـ: (نفذىـ)
[. 28:الجف]{كىأىٍحصىى كيؿَّد شىٍيءو عىدىدنا}: كما قاؿ تعالى: (عممو، كأحصاىـ عدُّه)
. إلى الجكر (7)أم لـ يضؽ فيجاكزىـ: (ككسعيـ عدلو)
. غمره الماء إذا كاف فائضان عمى رأسو: مف قكليـ: (كغمرىـ فضمو)
. قصكرىـ عف غاية ما ىك أىمو مف الشكركالعبادة كالقياـ بحقو: (مع تقصيرىـ عف كيٍنًو ما ىك أىمو)



 

 

كلما فرغ مف بياف كماؿ القدرة كباىر العمـ في حقو تعالى أردفو بالجؤار إلى اهلل تعالى كالتكسؿ إلى 
: كرمو في الرغائب مف عنده، بقكلو

. الحقيؽ باألكصاؼ الحسنة كاألسماء العالية: (المَّدييَّـد، أنت أىؿ الكصؼ الجميؿ)
مف أنكاع التسبيح كالتقديس، أك مف النعـ عمى خمقؾ كاإلفضاؿ مما ال يمكف عدُّه : (كالتعداد الكثير)

. لكثرتو
. في اإلعطاء كالكـر الكاسع: (إف تؤمَّدؿ)

 __________
. كال اعترضتو: في النيج (1)
. عف(: ب)في  (2)
(. ب)زيادة في  (3)
. كتدبير(: أ)في  (4)
. كال فترة: في شرح النيج (5)
. باألعضاء(: ب)في  (6)
 .فيجاكز بيـ: في نسخة أخرل (7)
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. فأعظـ مف ييٍعًطي، كأكـر مف ييٍفًضؿي : (فخير مأمكؿ)
ف تيرجى ) . لغفراف الخطايا كقبكؿ التكبة عف كؿ مف أذنب: (كا 
. لذلؾ؛ إذ ال يطمب مف غيرؾ، كال يرجى ذلؾ مف سكاؾ: (فخير مرٌجك)
. الحسنة (1)مكنتني مف المدائح العظيمة كالثناءات: (المَّدييَّـد، كقد بسطت لي)
في الذم ال ينبغي لي أف أمدح بو غيرؾ لقصكره عف ذلؾ كعدـ استحقاقو : (فيما ال أمدح بو غيرؾ)
. لو
. كال أكجو الثناء بو: (كال أثن ي بو)
. ألنو في غيرؾ كذب، كفيمف سكاؾ نقص عميَّد : (عمى أحد سكاؾ)
الخائبة مف اآلدمييف، كجعميـ معادف؛ ألنيـ  (2)مكاضع الرجاءات: (كال أكجيو إلى معادف الخيبة)

. الذم يطمب فيو (3)مظنة ذلؾ كمكضعو
. الشؾ كاالرتياب عف أف يككف حاصبلن : (كمكاضع الريبة)
. صرفتيا: (كعدلت بمساني)
. لككنيـ غير أىؿ ليا، كال مستحقيف لشيء منيا(: مدائح المخمكقيف (4)عف)



 

 

المخمكقيف كالمربكبيف تعريض : المممككيف ألف الرب ىك المالؾ، كقكلو: (كالثناء عمى المربكبيف)
. بحاليـ؛ ألف مف ىذه حالو في ككنو مخمكقان مربكبان فحالو متقاصر في كؿ ما يؤٌمؿ منو

كخصو بو  (5)لكؿ مادح عمى ممدكحو الذم اختاره لمدحو: (المَّدييَّـد، كلكؿ مثفو عمى مف أثنى عميو)
. مف دكف غيره

مثكبة مف جزاء أم : إنما سمي الثكاب ثكابان لككنو جزاء عمى الطاعات، فميذا قاؿ: (مثكبة مف جزاء)
. مثكبة مف أجؿ الجزاء

. ىي المعركؼ، كأراد كمعركؼ مف أجؿ العطاء: العارفة: (كعارفة مف عطاء)
. داالن لي كمعينان باأللطاؼ الخفية عمى األعماؿ الصالحة التي تككف عكنان : (كقد رجكتؾ دليبلن )

 __________
. كالبنآات، كىك تصحيؼ(: أ)في  (1)
. الرحاب(: ب)في  (2)
. كمكاضعو(: ب)في  (3)
. عف مدائح اآلدمييف: كما أثبتو، كالعبارة في شرح النيج( ب)عند، كفي (: أ)في  (4)
 .بمدحو(: ب)في  (5)
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. تحصيميا كاكتسابيا مف عندؾ: (عمى ذخائر الرحمة)
. التي ذخرتيا ككنزتيا لمخكاص مف أكليائؾ كأىؿ الكرامة عندؾ: (ككنكز المغفرة)
. مدحؾ بالمدائح الدالة عمى أنؾ كاحد: (المَّدييَّـد، كىذا مقاـ مف أفردؾ بالتكحيد)
. بحيث تككف مختصان بو كال يستحقو أحد سكاؾ: (الذم ىك لؾ)
جمع مديحة، ككبلىما : جمع محمدة، كالمدائح: المحامد: (كلـ ير مستحقان ليذه المحامد كالممادح)

. مصدر بمعنى الحمد كالمدح
. سكاؾ: (غيرؾ)
. حاجة كفقر: (كبي فاقة إليؾ)
. ضعفيا كىكانيا: (ال يىٍجبيري مسكنتيا)
. كرمؾ كخيرؾ: (إال فضمؾ)
مَّدًتيا) مَّدةي بالفتح ىي: (كال يىٍنعىشي مف خى . الحاجة: نعشو إذا نيضو مف عثاره، كالخى
. تفضمؾ الذم لـ يكف عف استحقاؽ كعطاؤؾ: (إال مىنُّؾى كجيكديؾى )
. أراد الذم قمت فيو بمدائحؾ(: في ىذا المقاـ (1)فيب لي)



 

 

[. 72:التكبة]{كىًرٍضكىافه ًمفى المَّدًو أىٍكبىر}: رضكانؾ كىك أعظـ ما ييٍعطىى لقكلو تعالى(: (2)رضاؾ)
. بأف ال تجعؿ لنا حاجة إلى غيرؾ: (كأغننا)
. جعؿ مدَّد األيدم كناية عف السؤاؿ، كأراد عف سؤاؿ غيرؾ: (عف مدٍّي األيدم إلى سكاؾ)
مىى كيؿٍّي شىٍيءو قىًديره }) مف ذلؾ كمو، كقد ختـ ىذه الخطبة بيذه اآلية فكقعت : [26:آؿ عمراف]({ًإنَّدؾى عى

. في أحسف مكقع، ككانت أحسف ختاـ
ثـ إف كبلمو عميو السبلـ مع ما لو مف التمييز عمى غيره مف الكبلمات فيي متميزة عنو بأف صارت 

(. 3)قمر ىالتو، كفىٍمؾى غزالتو
 البيعة بعد قتؿ عثماف (4)ك مف كبلـ لو عميو السبلـ لما أريد عمى (89)

 __________
. لنا: في شرح النيج (1)
(. ب)كما أثبتو مف النيج كمف : ضياؾ، كىك تحريؼ، كالصكاب(: أ)في  (2)
(. 511مختار الصحاح ص. )فىٍمكىة المغزؿ بالفتح سميت بذلؾ الستدارتيا (3)
 (.أ)عمى سقط مف : قكلو (4)
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. اترككا مراكدتكـ لي عمى اإلمامة، كاطمبكا رجبلن آخر ترضكنو: (دعكني كالتمسكا غيرم)
سؤاؿ؛ أليس ىك منصكصان عميو في اإلمامة عمى مذىبكـ، فما بالو أمرىـ بطمب غيره، كال كجو لمعقد 

مع النصٍّي باإلجماع؟ 
كجكابو؛ ىك أف األمر كما ذكرتو في كؿ ذلؾ، كلكنو أراد قد أخطأتـ كجو النظر في النص بإثبات 

. إمامة مف يككف مخالفان لي (1)إمامة مف قبمي، فاجركا عمى كىمكـ ىذا في بياف
ما أف يككف مف الفتف المضمة : (فإنَّدا مستقبمكف أمران ) إما أف يككف مف المكت، كأىكاؿ القيامة، كا 

. الكاقعة
. لفزعو ككثرة أىكالو: (لو كجكه كألكاف)
. لعظمو: (ال تقـك لو القمكب)
أم أحكاـ العقكؿ مف المدح كالذـ، كالثكاب كالعقاب، عمى الطاعة : (كال تثبت عميو العقكؿ)

كالمعصية، لما يحصؿ فيو مف اإللجاء كبطبلف االختيار ، بمشاىدة األىكاؿ العظيمة، كىذا يؤيد 
. االحتماؿ األكؿ

. الغيـ (2)فمـ تظير شمسيا لما حجبيا مف: (فإف اآلفاؽ قد أغامت)
كالطريؽ قد التبست معالميا فبل ييتدل لسمككيا، فاستعار الغيـ في األفؽ، : (كالمحجة قد تنكرت)



 

 

. كالتنكر في الطرؽ، منبيان بو عمى كقكع المبس في الديف، كتغطية كجو الصكاب
. أمر ليـ بالتحقؽ لما يقكلو ليـ: (كاعممكا)
. إلى ما دعكتمكني إليو مف أمر اإلمامة كالبيعة: (أني إف أجبتكـ)
. ركب فبلف األمكر العسرة: مف قكليـ: (ركبت بكـ)
ما طمب اآلخرة كاإلعراض عف الدنيا، : (ما أعمـ) إما الذم يكجبو اجتيادم كتقتضيو بصيرتي، كا 

. ككؿ ذلؾ مخالؼ لمقصكدكـ كمبايف ألىكاءكـ
ًلتىٍصغىى ًإلىٍيًو }: صغا إلى كذا إذا كاف مائبلن إليو، كما قاؿ تعالى: أميؿ، مف قكليـ: (كلـ أصغ) كى

[. 113:األنعاـ]{أىٍفًئدىةي 
 __________

. إثبات(: ب)في  (1)
 (.ب)مف، سقط مف : قكلو (2)
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ـٍ تفعؿ كذا؟ : (إلى قكؿ القائؿ) ـى ل ما لؾ فعمت كذا؟ كًل
(. 2)الكاجد عمى ما في قمبو، فإني غير ممتفت إلى ذلؾ كال مكترث بو (1)مكاجدة: (كعتب العاتب)
ف تركتمكني) . عف البيعة كالقياـ باألمر: (كا 
. عمى أخيو (3)ال سمطاف لي عميكـ، كما لي مف الحؽ إال كحؽ أحدكـ: (فأنا كأحدكـ)
. كأرجك أف أككف أخكفكـ هلل في االنقياد كاالحتكاـ: (كلعمي أسمعكـ كأطكعكـ)
. بايعتمكه كقاـ باألمر فيكـ: (لمف كليتمكه أمركـ)
. معاضد كمعيف: (كأنا لكـ كزير)
. حاكـ عميكـ لمكاف اإلمرة كحكـ السمطنة!(: (4)خير من ي لكـ أمير)

إنو كزير خير مف ككنو أميران، كالمعمـك خبلؼ ذلؾ، فإف الصبلح في إمرتو ظاىر : سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ
، فككنو إمامان (5)إنو منصكص عميو، ثـ لك لـ يكف ثىَّـد نصٌّي عميو: ال يمكف دفعو، خاصة عمى قكلكـ

ال يخفى صبلحو عمى مسمـ؟ 
كجكابو مف كجييف؛ 

كمكـ أفقو مف عمر : فؤلنو إنما قاؿ ذلؾ عمى جية اليضـ لنفسو كالغض ليا، كما قاؿ عمر:ن أما أكال
. حتى المخدَّدرات في البيكت

فؤلف المراد بقكلو خير، أم أسيؿ؛ ألنو إذا كاف كزيران جازت مخالفتو، بخبلؼ حالو إذا : كأما ثانيان 
. كاف أميران فإف مخالفتو حراـ



 

 

 __________
. مكجدة(: ب)في  (1)
(. ب)فإني غير متقمب إلى ذلؾ كال يكترث بو، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. إال كأحدكـ عمى أخيو(: ب)في  (3)
. كأنا لكـ كزيران، خير لكـ مني أميران : في شرح النيج (4)
 (.ب)عميو زيادة في : قكلو (5)
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 كمف خطبة لو عميو السبلـ (90)
فقأ عينو إذا أعكرىا، كأراد أنو الذم ىدـ منارىا كمحا : (أما بعد، أييا الناس، فأنا فقأت عيف الفتنة)

. آثارىا
كغرضو مف ذلؾ ىك قتؿ البغاة، كحرب أىؿ القبمة معاكية : (كلـ يكف ألحد غيرم أف يجترئ عمييا)

كأىؿ الشاـ، كحرب الجمؿ، فإف مف كاف قبمو مف الخمفاء كاف حربيـ مقصكران إما عمى أىؿ الردة 
ما عمى الرـك كالفرس كغيرىـ كما كاف مف عمر، فأما أىؿ البغي فما  كما كاف مف أبي بكر، كا 

نما قاؿ ما كاف ألحد أف يجترئ عمييا غيره لما فيو مف الخطر : أيًخذىٍت أحكاـ حربيـ إال منو، كا 
نما أقدـ عمى ذلؾ لما خصو اهلل بو مف نفكذ البصيرة : العظيـ مف قتؿ قائؿ ال إلو إال اهلل، كا 

. كتنكيرالقمب كشرحو كتبحره في العمـك الدينية
نماسمي بذلؾ لكثرة اضطرابو(: غييبيا (1)بعد أف ماج) . اضطرب ظبلميا كمنو المكج، كا 
مف كؿ شيء، كمنو كمب النار ككمب الحرب لما فييما مف ]الشر : الكىمىبي ىك: (كاشتد كىمىبييا)

. كىك بفتح البلـ (2)[الشر
. عف الحكـ كاآلداب الدينية كالدنيكية، كعف كؿ ما يصمحكـ مف ميمات الديف(: (3)فسمكني)
. بانقطاع أثرم عف الدنيا بالمكت: (قبؿ أف تفقدكني)
ال كالذم : ال يقدر عميو إال اهلل، كىك إمساؾ األركاح كقكلؾ (4)[بما]إقساـ : (فكالذم نفسي بيده)

. يعمـ الخائنة لؤلعيف
مف الحكداث التي بينكـ كبيف يـك القيامة مف الفتف : (ال تسألكني عف شيء فيما بينكـ كبيف الساعة)

كاألىكاؿ كالمصائب كاآلفات، كىذا مف العمـك الغيبية التي ال تعمـ إال بإعبلـ مف جية اهلل تعالى 
بكاسطة الرسكؿ، فإنو غيرممتنع أف يككف الرسكؿ قد أخبره بذلؾ كمو، كأقره في سمعو، كليذا صرَّدح 

. بو في كبلمو ىذا
 __________



 

 

. أماج(: أ)ماج، كما أثبتو، كفي : كشرح النيج( ب)في  (1)
. كفي نسخة أخرل( ب)ما بيف المعقكفيف زيادة في  (2)
. فاسألكني: في النيج (3)
 (.ب)زيادة في  (4)
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ـٍ ًمٍف ًفئىةو قىًميمىةو }: جماعة، قاؿ اهلل تعالى: (كال عف فئة) [. 249:البقرة]{كى
. ترشد ىذا العدد إلى الخير: (تيدم مائة)
. كتدعك ىذا العدد إلى الخسارة: (كتضؿ مائة)
. أعممتكـ كأخبرتكـ: (إال أنبأتكـ)
نعؽ لمضأف إذا صاح : ما يككف مف الدعاء لمبيائـ، يقاؿ: بالعيف الميممة ىك (1)النعؽ: (بناعقيا)

نعؽ : (3)نغؽ الغراب، كحكى ابف كيساف: صياح الغراب يقاؿ: بالغيف المنقكطة ىك (2)بيف، كالنغؽ
. ، كأراد بمف يصيح بيا(4)الغراب بالعيف الميممة أيضان 

مامان ليا، كبمف يككف خمفيا يحثُّيا مف كرائيا (5)كبمف يككف قٌداميا: (كقائدىا كسائقيا) . كا 
(. 6)كمكضعيا الذم تنيخ فيو ركايبيا: (كمينىاخ ًركىاًبيا)
. كأماكنيا التي تمقي فيو أثقاليا مف الرحاؿ كغيرىا: (كمحط رحاليا)
. بالسيؼ: (كمف يقتؿ مف أىميا قتبلن )
. حتؼ أنفو: (كمف يمكت مف أىميا مكتان )
. بالمكت كالتكلي عف الدنيا: (كلك قد فقدتمكني)
. مف الخطكب المكركىة كالحكادث العظيمة: (كنزلت بكـ كرائو األمكر)
حزنو األمر إذا دىمو كأصابو، كأراد كحكادث الخطكب التي تصيب أىميا (: الخطكب (7)كحكازف)

. بالغـ كالحزف
 __________

. النعيؽ(: ب)في  (1)
. كالنغيؽ(: ب)في  (2)
محمد بف أحمد بف إبراىيـ أبك الحسف، المعركؼ بابف كيساف، المتكفى سنة : ابف كيساف ىك (3)

تمقيب القكافي ) عالـ بالعربية نحكان كلغة، مف أىؿ بغداد، أخذ عف المبرد كثعمب، مف كتبو ، ى299
(. 5/308أنظر األعبلـ )كغيرىما ( الميذب في النحك)ك (كتمقيب حركاتيا

. 668مختار الصحاح ص (4)



 

 

. قدامان ليا: قد أميَّدا، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (5)
. اإلبؿ التي يسار عمييا: الركاب (6)
حز بو األمر إذا اشتد عميو أك : كحكازب، كىك مف قكليـ: في نسخة أخرل كفي شرح النيج (7)

 .ضغطو
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(. 1)السككت: حيرة كدىشان كذىابان عف السؤاؿ، كاإلطراؽ: (ألطرؽ كثير مف السائميف)
. أزعجكا كارتعد ت فرائصيـ لما يعترييـ مف القمؽ لعظـ األمر ككبره: (كفشؿ كثير مف المسئكليف)
. مف اإلطراؽ كالفشؿ كتغير األحكاؿ (2)إشارة إلى ما ذكره: (كذلؾ)
حربكـ أم التي : قمص الما ء إذا ارتفع، كأراد ارتفع شرىا كعظـ أمرىا، كقكلو: (إذا قمَّدصت حربكـ)

أنتـ بصددىا 
يىٍكـى ييٍكشىؼي عىٍف }: الشدة، قاؿ اهلل تعالى: شمر في سيره إذا أسرع فيو، كالساؽ: (كشمرت عف ساؽ)

. كببلء (3)شمرت الحرب عف ساؽ أم شدة كجيد: كيقاؿ [42:القمـ]{سىاؽو 
لما يغشاكـ مف الغٍّـي، كذلؾ ألف اإلنساف إذا نزؿ بو أمر كخطب : (كضاقت الدنيا عميكـ ضيقان )

ـي }: (4)عظيـ ضاؽ عميو الكاسع مف األرض، كما حكى اهلل تعالى عف الثبلثة المخمفيف مىٍيًي اقىٍت عى ضى
بىتٍ  [. 118:التكبة]{األىٍرضي ًبمىا رىحي

ضاقت عميكـ الدنيا؛ ألف اال ستطالة لـ تكف إال مف : تفسير لقكلو: (تستطيمكف أياـ الببلء عميكـ)
. أجؿ الضيؽ ألف أياـ الدعة تككف قصيرة

أىؿ الصبلح كالتقكل فرجان مف عنده كفتحان مف جيتو، كىذا كمو : (حتى يفتح اهلل لبقية األبرار منكـ)
. إخبار بما ىك كائف بعده كصفة ألحكاليـ في ذلؾ الزمف

صبلحيا، : (إف الفتف إذا أقبمت شبَّديت) ألف عند إقباليا يشتغؿ الناس ببميتيا كالسعي في دفعيا كا 
. كيميكف بذلؾ عف النظر في أسبابيا فتشتبو عمييـ الحاؿ فييا

 __________
. السككف(: ب)في  (1)
. ما ذكر(: ب)في  (2)
. كعيد، كما أثبتو مف نسخة أخرل(: ب)ك( أ)في  (3)
 (.2/303انظر قصتيـ في الكشاؼ . )كعب بف مالؾ، كمرارة بف الربيع، كىبلؿ بف أمية: ىـ (4)

(2/585 )



 

 

 

ذا أدبرت نبَّديت) يفزعكف لمتفكر في أحكاليا كيتنبيكف ألسبابيا  (1)ألنيا عند إدبارىا كتكلييا: (كا 
(. 2)كلدفعيا كالتحرز مف ميميا

. لما يحصؿ عند إقباليفَّد مف الدىشة كالقمؽ فبل يمكف النظر في حاليفَّد :(ينكرف مقببلت)
، : (كيعرفف مدبرات) كمقببلت )لفراغ الخاطر عف ببلءىفَّد فبل جـر أمكف النظر عند إدبارىفَّد

دبارىفَّد ينكرف كيعرفف(كمدبرات . ، منصكبات عمى الحاؿ أم في حاؿ إقباليفَّد كا 
الطيرحكمان إذا دار في طيرانو، كأراد أف دأبيفَّد التحكيـ عمى أفئدة  (4)كحاـ(: (3)يىحيمف حـك الحماـ)

. الخمؽ باإلضبلؿ ليـ عف الحؽ
إما عمى ظاىره، فإنيفَّد إنما يقعف في بمد دكف أخرل؛ ألف الفتف ال تعـ : (يصبف بمدان، كيخطئف بمدان )

ما أف يككف أراد بالبمد قكماندكف آخريف، فإنو قد ركم عف الرسكؿ أنو قاؿ سألت اهلل )): الدنيا كميا، كا 
. كأراد ما بينيـ مف التفرؽ كالخبلؼ كالفتف في الديف (5( )(أف اليمبس أمتي شيعان فمنعنييا

ف أخكؼ الفتف عندم) . أكبرىا كأعظميا خكفان في الديف(: عميكـ (6)أال كا 
. لما ظير فييا مف الجكر كالظمـ، كىك أكؿ بغي كاف في اإلسبلـ كظمـ كجكر: (فتنة بن ي أمية)
. الييتدل فييا لمنار الحؽ كسبيمو: (فإنيا فتنة عمياء)

 __________
. كتكليتيا(: أ)في  (1)
. كالتحذير مف مثميا: كالتحرز عف مثميا، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (2)
. الرياح: في النيج (3)
(. ب)الكاك سقط مف  (4)
، كالحديث في 1/360، كأبك نعيـ في حمية األكلياء 4/57أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير  (5)

سألت اهلل أف ال يمبسيـ شيعان، كيذيؽ )):  بمفظ5/184مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ 
. 6/396كعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ ( (بعضيـ بأس بعض فمنعنييا

 .عندم، زيادة مف النيج: قكلو (6)
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. ذات ظبلـ لما يظير فييا مف الظمـ، كالظمـ ظممات يـك القيامة عمى أىمو: (مظممة)
األمر الشديد، كأراد أف شدتيا عمَّدت الخمؽ بما كاف منيـ مف : الخيطة بالضـ ىك(: خيطتيا (1)عمَّدت)

. ظمميـ كفسادىـ



 

 

أمير المؤمنيف بما كاف مف معاكية كحزبو كخركجو عميو، كتأليب الناس عمى قتالو : (كخصَّدت بميتيا)
، كأما الحسيف بف (3)، أما الحسف بف عمي فسمو معاكية عمى يد امرأة(2)في صفيف، ثـ أكالده بعده

بف زياد، كغير ذلؾ مما كاف مف األمكية مف األفاعيؿ  (4)عمي فقتمو يزيد عمى يد عبيد اهلل
. الزكية (5)بالزيدية

مف كانت لو بصيرة مثؿ ما كاف مف الفاطمية مف البصيرة في : (كأصاب الببلء مف أبصر فييا)
. حربيـ، فناليـ المكركه مف أجؿ ذلؾ

مف كاف ال بصيرة لو في اإلنكار عمييـ، فسمـ مف ضيرٍّيىـ كقتميـ مف : (كأخطأ الببلء مف عمي عنيا)
. أفناء الناس

كممة تستعمؿ في القسـ، كمكضعيا صدر الكبلـ، كىي مرفكعة عمى االبتداء، كخبرىا : (كايـ اهلل)
. محذكؼ، أم ايـ اهلل قسمي، كىي جمع يميف كما مرَّد بيانو

كالة سكء بعد انقضاء مدتي، مف أجؿ إبطاليـ لقكاعد (: أرباب سكء بعدم (6)لتجديفَّد بن ي أمية لكـ)
. الشرع كمحك رسكمو كتعفية آثاره

. الناقة اٍلميًسنَّدة: (كالناب)
. السيئة الخمؽ لما فييا مف الشره كالشىكىسً : (الضركس)

 __________
. عمت بغير كاك كما أثبتو: كشرح النيج( ب)كعمت، كفي ( أ)في  (1)
(. ب)بعده، سقط مف : قكلو (2)
ىي جعدة بنت األشعث بف قيس، ككانت زكجة اإلماـ الحسف عميو السبلـ، فسمتو بإيعاز مف  (3)

معاكية، ككعدىا بماؿ جزيؿ، كأف تتزكج ابنو يزيد، فمما سمتو دفع ليا الماؿ، كلـ يزكجيا يزيد، 
. كالقصة مشيكرة

. عبد اهلل، كالصكاب ما أثبتو: في النسختيف (4)
. بالذرية(: ب)في  (5)
 .لكـ، زيادة في النيج (6)
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. تعضُّ حالبيا ًبًفٍييىا: (تعذـ ًبًفٍييىا)
. الضرب باليد: كالخبط(: (1)كتخبط بيدىا)
ٍبفي بالزام: (كتىٍزًبفي برجميا) . أنيا تركض برجميا (2)الدفع، كأراد: الزَّد
ليذه األشياء فبليمكف الكصكؿ إليو، كالسبيؿ إلى االنتفاع بمبنيا، كغرضو مف ىذا : (كتمنع درىا)



 

 

ال يناؿ  (3)التنبيو عمى بني أمية بأف ضررىـ عمى الخمؽ عظيـ في جميع أحكاليـ، كخيرىـ مفقكد
. أبدان  (4)شيء منو

. في أياميـ كزماف دكلتيـ : (ال يزالكف بكـ)
. معينان ليـ عمى ظمميـ كفجكرىـ: (حتى ال يترككا منكـ أحدان إال نافعان ليـ)
. أك معتزالن عنيـ، ال يضرىـ في تغيير ما ىـ عميو(: (5)أك غير ضائر بيـ)
. محنتيـ عميكـ كضرىـ بكـ دائمان مستمران فيكـ(: (6)كال يزاؿ ببلؤىـ عنكـ)
أراد أف غاية انتصاركـ مف : (حتى اليككف انتصار أحدكـ منيـ إال مثؿ انتصار العبد مف ربو)

ظمميـ ليس إال باالسترحاـ كاالسترجاع، كما يككف ذلؾ مف جية السيد لعبده، فإف انتصاره منو ليس 
. إال بذلؾ

كانتصار الصاحب مف صاحبو ليس إال بالعتاب كالمكالمة المينة، فأما : (كالصاحب مف مستصحبو)
كراىيـ عمى تركيا بالسيؼ، كزمٍّيًيـ عف الظمـ كالضرب  (7)ما سكل ذلؾ مف منعيـ عف المناكر كا 

. عمى أيدييـ، فيذا مما ال سبيؿ إليو في أياميـ
. قبيحة الشتماليا عمى المنكرات العظيمة كاألفعاؿ الشنيعة(: (9)عميكـ فتنتيـ شيٍكىان  (8)ترد)

 __________
. بيدييا(: ب)في  (1)
. فأراد(: ب)في  (2)
. مقصكر(: ب)في  (3)
. اليناؿ منو شيء أبدان (: ب)في  (4)
. بيـ، زيادة في النيج (5)
. عنكـ، زيادة في النيج (6)
. المناكير(: ب)في  (7)
. تردد(: أ)ترد، كما أثبتو، كفي : كفي النيج( ب)في  (8)
 .شكىاء: في النيج (9)
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خبلؼ الميف، كأراد أنيا جرزة لميبلنيا عف الحؽ السمس، كانحرافيا عف الحنيفية : الخشف: (مخشنة)
. السمحة كالطريقة السيمة

جمع قطعة كىي ظممة آخر الميؿ، عمى دأب الجاىمية كعادتيا في إشادة : القطع: (كقطعان جاىمية)
. الباطؿ كىدـ منار الديف كأعبلمو



 

 

. داعو يدعك إلى ديف اهلل: (ليس فييـ منار ىدل)
شيئاف يكضعاف لبلىتداء بيما : ييدرؾ بالبصر فيييتدل بو، كالمنار كالعمـ(: يرل (1)كال عمـ)

. ، كقد استعارىما ىا ىنا، كأباف أنيـ ليسكا أىبلن لذلؾ، كال ىـ منو في كرد كال صدر(2)لمسابمة
. منصكب عمى االختصاص: (نحف أىؿ البيت)
. أم إنَّدا برآء عمَّدا يرتكبكنو مف الفكاحش كناجكف مف تبعاتو ككخامة عكاقبو(: (3)منيا بنجاة)
أراد أنَّدا ال ندعك المسمميف إلى ذلؾ كال نحضيـ عميو، كأراد بأىؿ البيت ىك : (كلسنا فييا بدعاة)

(. 4)كأكالده؛ إذ ليس أىؿ البيت في ذلؾ الزمف إال مف ذكرنا
فرَّدج األمر إذا كشفو، كأراد أف اهلل يكشؼ ما أصابيـ مف الضر كمسيـ (: ذلؾ (5)ثـ يفرٍّيج اهلل عنيـ)

. مف البمكل، كاإلشارة إلى ما تقدـ مف كركد الفتنة
( 6)عمَّدا سمخ منو، فإنو ال يرجع كما كاف أبدان، كأراد أنيـ ال يرجعكف عند حصكؿ: (كتفريج األديـ)

. الفرج إلى ما كانكا فيو مف ىذه الفتنة أبدان 
. سامو خسفان كخسفان بضـ الخاء كفتحيا أم أكاله ذالن : يقاؿ: (بمف يسكميـ خسفان )
نقيض الرفؽ، كخسفان كعنفان صفتاف لمصدرمحذكؼ أم سكمان خسفان كسكقان : العنؼ: (كيسكقيـ عنفان )

. عنفان 
 __________

. كعمـ(: أ)كال عمـ، كما أثبتو، كفي : كالنيج( ب)في  (1)
. أبناء السبيؿ المختمفة في الطرقات: السَّدابمة (2)
. بمنجاة: في نسخة أخرل كفي النيج (3)
. ذكرناه(: ب)في  (4)
. عنكـ: في النيج (5)
 .حضكر(: ب)في  (6)

(2/589 )

 

ًبر (1)أم ميرَّدة قد ديؼ فييا: (كيسقييـ بكأس مصبَّدره) . الصَّد
. كال يجعؿ عطيتيـ كمنحتيـ مف جيتو إال القتؿ بالسيؼ(: ال يعطييـ إال السيؼ(2)ك)
كال يككف ليـ مستقر كال مكضع يشترككف فيو إال الخكؼ كالطرد، (: إال الخكؼ (3)كال يجمسيـ)

ال يعطييـ إال السيؼ، كال يجمسيـ إال الخكؼ، مف أنكاع البديع يسمى اإلسناد المجازم : كقكلو
: عتابؾ السيؼ، كقكليـ: كنظيره قكليـ

ـي .... تحية بينيـ ضربه كجيعه  ( 4)كتعميقيا اإلسراجي كاإللجا



 

 

(: 5)كمنو قكؿ المتنبي
كفاحت عنبران كرنت غزاال .... بدت قمران كمالت خكطباف 

 __________
ديؼ فييا ىك مف الدكؼ كىك الخمط : قد ذيؽ منيا، كالصكاب كما أثبتو، كقكلو: في النسختيف (1)

. أك البؿُّ بماء أك نحكه، كالٌصًبر بكسر الباء ىك الدكاء المر
(. ب)الكاك، سقط مف  (2)
(. 7/57انظر شرح ابف أبي الحديد . )كال يحمسيـ بالحاء الميممة أم يمبسيـ: في شرح النيج (3)
. كاإللحاـ(: أ)في  (4)
 [ىػ354-303]المتنبي ىك أحمد بف الحسيف بف الحسف بف عبد الصمد الجعفي الككفي الكندم  (5)

الشاعر الحكيـ، كأحد مفاخر األدب العربي، لو األمثاؿ السائرة كالحكـ البالغة كالمعاني المبتكرة، كلد 
لييا نسبتو، كنشأ بالشاـ، ثـ تنقؿ في البادية يطمب األدب كعمـ  بالككفي في محمة تسمى كندة، كا 
العربية كأياـ الناس، كقاؿ الشعر صبيان، كلو ديكاف شعر مطبكع، كعمى العمـك فشيرتو تغني عف 

 (.24، كمعجـ رجاؿ االعتبار ص1/115كانظر األعبلـ ). التعريؼ بو
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تفرقكا في الببلد  (1)كأراد بما ذكره بني العباس، فإف مركاف بف محمد كىك آخر األمكية ىمكان لما قتؿ
( 2)ىربان بأنفسيـ عف السيؼ مف بني العباس، فإنيـ فعمكا بيـ ىذه األفعاؿ التي ذكرىا أمير المؤمنيف

 __________
انظر شرح ابف )، كمركاف بف محمد قتؿ ببكصير مف صعيد مصر (ب)قتؿ، سقط مف : قكلو (1)

(. 129-7/128أبي الحديد 
 في معرض ذكره لؤلخبار الكاردة في انتقاؿ 122-7/121قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (2)

سار عبد اهلل بف عمي بف عبد اهلل بف العباس في : الممؾ مف بني أمية إلى بني العباس ما لفظو
جمع عظيـ لمقاء مركاف بف محمد بف مركاف، كىك آخر خمفاء األمكييف، فالتقيا بالزاب مف أرض 
المكصؿ، كمركاف في جمكع عظيمة كأعداد كثيرة، فيـز مركاف كاستكلى عبد اهلل بف عمي عمى 

عسكره، كقتؿ مف أصحابو خمقان عظيمان، كفر مركاف ىاربان حتى أتى الشاـ، كعبد اهلل يتبعو، فصار 
إلى مصر، فاتبعو عبد اهلل بجنكده، فقتمو ببكصير األشمكنيف مف صعيد مصر، كقتؿ خكاصو 

كبطانتو كميا، كقد كاف عبد اهلل قتؿ مف بني أمية عمى نير أبي فطرس مف ببلد فمسطيف قريبان مف 
ٍثمىة، كاحتذل أخكه داكد بف عمي بالحجاز فعمو فقتؿ منيـ قريبان مف ىذه العدة  ثمانيف رجبلن قتميـ مي

ككاف مع مركاف حيف قيًتؿى ابناه عبد اهلل كعبيد اهلل، ككانا كليي عيده فيربا في . بأنكاع اٍلميثيؿ



 

 

خكاصيما إلى أسكاف مف صعيد مصر، ثـ صارا إلى ببلد النكبة كناليـ جيد شديد كضر عظيـ، 
فيمؾ عبد اهلل بف مركاف في جماعة ممف كاف معو قتبلن كعطشان كضران، كشاىد مف بقي منيـ أنكاع 
الشدائد كضركب المكاره، ككقع عبيد اهلل في عدة ممف نجا معو في أرض البيجة كقطعكا البحر إلى 
ساحؿ جدة، كتنقؿ فيمف نجا معو مف أىمو كمكاليو في الببلد مستتريف راضيف أف يعيشكا سكقة بعد 

أف كانكا ممككان، فىظيفر بعبد اهلل أياـ السفاح فحبس فمـ يزؿ في الحبس بقية أياـ السفاح، كأياـ 
المنصكر، كأياـ الميدم، كأياـ اليادم، كبعض أياـ الرشيد، كأخرجو الرشيد كىك شيخ ضرير، فسألو 

إنو ىمؾ في : يا أمير المؤمنيف، حبست غبلمان بصيران كأخرجت شيخان ضريران، فقيؿ: عف خبره، فقاؿ
انتيى، ثـ ساؽ عددان مف األخبار التي تحكي . عاش إلىأف أدرؾ خبلفة األميف: أياـ الرشيد، كقيؿ

 إلى ص 121انتقاؿ الممؾ مف بني أمية إلى بني العباس، كما يتصؿ بذلؾ انظرىا فيو مف ص 
166. 
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إلى األندلس كقتؿ  (1)، كشردكىـ في الببلد، كىرب عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ بف عبد الممؾ
. ىناؾ، ثـ كلي السفاح بعد مركاف بف محمد كىك أكؿ العباسية ممكان كخبلفة فاستأصميـ قتبلن كتشريدان 

. اإلشارة إلى ما ذكره مف سـك الخسؼ كسكؽ العنؼ: (فعند ذلؾ)
. بني أمية كمف كاف معيـ مف بطكف قريش عمى رأييـ في البغي عميو: (2) (تكد قريش)
. ببذؿ الدنيا كما فييا مف النفائس: (بالدنيا كما فييا)
. عند لقائيـ ما يمقكف مف ذلؾ: (لك يركنن ي)
. انتصابو عمى الظرفية أم في مقاـ كاحد، كتعمقو بيركنني: (مقامان كاحدان )
ٍكرو ) . كلك كقتان كاحدان تجزر فيو جزكر: (كلك قدر جزر جىزي

 __________
كيعرؼ بعبد  [ىػ172-113]عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف األمكم  (1)

الرحمف الداخؿ، مؤسس الدكلة األمكية في األندلس، كلد في دمشؽ، كلما انقرض ممؾ األمكييف في 
الشاـ، كتعقب العباسيكف رجاليـ بالفتؾ كاألسر، أفمت عبد الرحمف كأقاـ في قرية عمى الفرات، 
فتتبعتو الخيؿ، فآكل إلى بعض األدغاؿ حتى أمف، فقصد المغرب فبمغ أفريقية، فاستمر عامؿ 

أفريقية عبد الرحمف بف حبيب الفيرم يطمبو فانصرؼ إلى مكناسة ثـ تحكؿ إلى منازؿ نفراكة، كىـ 
(. 3/338انظر األعبلـ ). جيؿ مف البربر أمو منيـ، فأقاـ مدة يكاتب مف في األندلس مف األمكييف

فعند ذلؾ تكد قريش بالدنيا كما فييا ):  في شرح قكلو7/57قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (2)
فإف أرباب السير كميـ نقمكا أف مركاف بف محمد قاؿ يـك الزاب : قاؿ ما لفظو (إلى آخر الكبلـ... 



 

 

لكددت أف عمي بف أبي : لما شاىد عبد اهلل بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بإزائو في صؼ خراساف
 .انتيى. طالب تحت ىذه الراية بدالن مف ىذا الفتى، كالقصة طكيمة كىي مشيكرة
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ألقبؿ منيـ ىي الـ كي كىي : كالبلـ في قكلو: (ألقبؿ منيـ ما أطمب بعضو اليـك فبل يعطكننيو)
لفعمكا، كالمعنى في ىذا أف بني أمية عند : متعمقة بيركنني، كما مكصكلة، كجكاب لك محذكؼ تقديره

معاينتيـ لما يفعمو بنك العباس بيـ، يكدكف لفرط تحسرىـ كندامتيـ أنيـ يفعمكف لي كؿ ما أطمبو منيـ 
، لك طمبت منيـ اآلف بعضو المتنعكا عف فعمو . في ذلؾ اليـك

 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (91)
: ىي النماء كالزيادة، كتبارؾ اهلل لو معنياف: البركة(: بعد اليمـ (1)فتبارؾ اهلل الذم ال يبمغو)

. كثرة خيره كتكاثر آالئو عمى خمقو (2)أف يريد: أحدىما
جمع ىمة، كأراد أنو ال تبمغ : أف يريد تزايده عمى كؿ شيء في أفعالو كصفاتو، كاليمـ: كثانييما

ف بمغت أقصى جيدىا . اليمـ لو غاية كا 
. إليو ظنكف األفياـ كتكىماتيا (3)كال يصؿ: (كال ينالو حدس الفطف)
. األكلية (5)فبل بداية ليذه(: (4)األكؿ فبل غاية لو)
. أم لك كاف لو بداية لكاف متناىيان : (فينتيي)
. فبل انقطاع ليذه اآلخرية: (كال آخر لو)
. منقضيان  (6)أم لك كاف لو آخر لكاف مزايبلن : (فينقضي)

: ثـ شرع في كصؼ األنبياء بقكلو
. أراد أنيـ أفضؿ الخبلئؽ عنده كأعبلىـ مكانان : (فاستكدعيـ في أفضؿ مستكدع)
أراد أنو اختارىـ مف بيف العالميف، كمستقر الشيء حيث يككف قراره، : (كأقرىـ في خير مستقر)

. كمستكدعو حيث يككف مخبكءان فيو
. أقرىـ كاستكدعيـ، كأراد انتجاب اآلباء: بياف لقكلو: (تناسختيـ كرائـ األصبلب)

 __________
. ال تبمغو(: أ)في  (1)
. يزيد(: ب)في  (2)
. كال تصؿ(: ب)في  (3)
. األكؿ الذم ال غاية لو: في شرح النيج (4)



 

 

. إلخ...فبل بداية لو بيذه(: ب)في  (5)
 .زايبلن : في نسخة أخرل (6)
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أم لـ يزالكا ينتقمكف في الكـر كالتطيير مف ًقبىًؿ آبائيـ كأمياتيـ،لـ يككنكا : (إلى مطيرات األرحاـ)
خمقت مف نكاح ال مف : ))، كليذاقاؿ عميو السبلـ(1)عف زنا، كال كاف في أحسابيـ ًكٍشبه 

(. 2()(سفاح
. المتقدـ: السمؼ ىـ(: منيـ سمؼ(3)كمما مضى)
لى دينو مف تقدـ : كالخمؼ ىك: (قاـ بديف اهلل منيـ خمؼ) الذم يتمكه بعده، كأراد أنيـ دعاة إلى اهلل كا 

. منيـ كمف تأخر
أفضيت إليو بسرم : أفضى مف قكلو: (حتى أفضت كرامة اهلل سبحانو إلىمحمد صمى اهلل عميو كآلو)

. أم أك صمتو إياه، كأراد حتى كصمت تمؾ الكرامة إلى نبينا كىي كرامة النبكة
. مكضع النبات، كمضرب الناقة أم مكاف ضربيا: المنبت: (فأخرجو مف أفضؿ المعادف منبتان )
. مكاف الغرس أيضان : األصؿ، كالمغرس: األركمة ىي: (كأعز األركمات مغرسان )
صدع الشيء إذا شقو، كأراد بالشجرة إبراىيـ فإف أكثر (: أنبياءه (4)مف الشجرة الت ي صدع عنيا)

. األنبياء بعد نكح مف كلده
 __________

. الًكٍشبي مفرد األكشاب كىـ األكباش كاألخبلط مف الناس (1)
، في حديث عف جعفر بف 175ركل قريبان منو الحاكـ الجشمي رحمو اهلل في تنبيو الغافميف ص  (2)

أخرجت مف نكاح كلـ أخرج مف سفاح )): محمد عف آبائو عف النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ قاؿ
أخرجت مف نكاح : ))، كىك بمفظ((مف لدف آدـ لـ يصبني سفاح الجاىمية، كلـ أخرج إال مف طير

 كعزاه إلى مصنؼ عبد الرزاؽ 1/179، في مكسكعة أطراؼ الحديث ((كلـ أخرج مف سفاح
، 10/329، كانظر المعجـ الكبير لمطبراني 1/279، كتيذيب تأريخ دمشؽ البف عساكر (13273)

 1/7، كمسند شمس األخبار 2/198، كخبلصة البدر المنير 3/176كتمخيص الحبير البف حجر 
. الباب الثاني

(. ب)كمما مضى، كما أثبتو مف النيج كمف : كؿ مضى، كفي النيج(: أ)في  (3)
 .منيا: في النيج (4)
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. عمى كحيو كعمى السيرة في خمقو(: منيا أمناءه (1)كانتجب)
. أقاربو األدنكف منو: عترة الرجؿ: (عترتو خيرالعتر)
. الذيف يعتضد بيـ كيتقكل كىـ الحفدة كاألعكاف: (كأسرتو خيراألسر)
. ألنيا مكضع النبكة كمكاف االصطفاء: (كشجرتو خير الشجر)
ـ: (نبتت في حـر) . في مكة في الحـر المحرَّد
. بسؽ الشيء إذا عبل، كأراد أف كرميا عاؿ عمى غيرىا كشرفيا: (كبسقت في كـر)
. ذرية طيبة كنسؿ طاىر: (ليا فركع طكاؿ)
. لعمكىا كاستطالتيا ككـر أصميا: (كثمر ال يناؿ)
. القتدائيـ بآثاره: (فيك إماـ مف اتقى)
. الىتدائيـ بمناره: (كبصيرة مف اىتدل)
. فأنار كأضاء: (سراج لمع ضكؤه)
. كاستعمى (2)فظير: (كشياب سطع نكره)
ؽى لمعيوي ) ٍنده بىرى (. 3)فنفع كأكرل: (كزى
(((. 4)خير األمكر أكسطيا)): الكسط مف األمكر كميا، كما قاؿ عميو السبلـ: (سيرتو القصد)
. إلى مصالح الديف كالدنيا، كمعالي األمكر كميا: (كسنتو الرشد)

 __________
. كانتخب(: ب)في  (1)
. كظير(: ب)في  (2)
. مف كرل الزند يىًرم بالكسر كىٍريان أم خرجت ناره (3)
 كعزاه إلى عدة 4/643أكساطيا، كالحديث أكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث (: ب)في  (4)

تحاؼ السادة المتقيف 3/273السنف الكبرل لمبييقي : مصادر منيا ، كالشفاء 8/13، 6/246، كا 
كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو :  كغيرىا، قمت2/154، كتفسير القرطبي 1/175لمقاضي عياض 

 .((خير أمكركـ أكسطيا)):  بمفظ7/186
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، كأراد (2(()أكتيت جكامع الكمـ: ))الجد ال اليزؿ، كليذا قاؿ عميو السبلـ(: (1)ككبلمو الفصؿ)
. بجكامع الكمـ أنو يتكمـ بالكممات القصيرة كتحتيا معاف جمة كنكت غزيرة



 

 

. الذم الجكر فيو كال حيؼ عمى صاحبو: (كحكمو العدؿ)
رساليـ: (أرسمو عمى حيف فترة مف الرسؿ) . تراخي مف بعثة الرسؿ كا 
. كذىاب مف األعماؿ كالعبادات إذ ال داعي إلييا(: العمؿ (3)كىفكة مف)
. جيؿ منيـ لعدـ مف يرشدىـ إلى الخير: (كغباكة مف األمـ)
قميؿ في )): أراد عمى بصيرة نافذة، كعف ىذا قالعميو السبلـ: (اعممكا رىحمكـ اهلل عمى أعبلـ بينة)

(. 4()(سنة خيرمف كثير في بدعة
. لمف سمكو (5)كاضح بيَّدف: (فالطريؽ نيج)
. إلى الجنة، كىي مكضع السبلمة مف النار(: (6)يدعك إلى دار السبلـ)

 __________
. كمف نسخة أخرل كمف شرح النيج( ب)القصد، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
، كمسند أحمد بف (8، 7)مسمـ في المساجد : أكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث كعزاه إلى (2)

تحاؼ السادة المتقيف 501، 442، 314، 2/250حنبؿ   كغيرىا، كالحديث في 17/113، كا 
كأخرجو الييثمي في :  كعزاه المحققاف إلى مسمـ، كأحمد في المسند، قمت1/832االنتصار لممؤلؼ 

. 2/318، كابف أبي شيبة في مصنفو 1/173مجمع الزكائد 
. عف: في شرح النيج (3)
، 1/30، كالسنة لممركزم 2/239، كمسند الشياب 11/291أخرجو معمر بف راشد في الجامع  (4)

الحديث، كىك بالمفظ الذم أكرده المؤلؼ ىنا في الزىد الكبير  ((....عمؿ قميؿ في سنة)): كميا بمفظ
2/340 .
(. أ)بيف سقط مف : قكلو (5)
 .السمـ(: أ)في  (6)
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استعتبتو فأعتبني أم استرضيتو فأرضاني، كليذا : مف قكليـ (1)مسترضى: (كأنتـ في دار مستعتب)
(. 2)((فما بعد المكت مف مستعتب)): قاؿ عميو السبلـ

إركاد في العمر كفسحة فيو، كفراغ مف اال شتغاؿ قبؿ المكت، كاالشتغاؿ بأعماؿ : (عمى ميؿ كفراغ)
. اآلخرة

. مميدة لمقراءة: (كالصحؼ منشكرة)
. مميدة لمكتابة: (كاألقبلـ جارية)
. عف األمراض كاألسقاـ، قادرة عمىاألعماؿ: (كاألبداف صحيحة)



 

 

. عف اال عتقاؿ فصيحة لمنطؽ: (كاأللسف مطمقة)
. لمف نطؽ بيا: (كالتكبة مسمكعة)
. ممف فعميا: (كاألعماؿ مقبكلة)
. ضبلَّدؿ عف اليدل، حائركف في ظممات الجيؿ كالعمى: (بعثو كالناس ضبلَّدؿ في حيرة)
فبلف يخبط في أمره أم يجرم عمى غير : عاممكف في غير بصيرة، مف قكليـ: (خابطكف في فتنة)

. ىدل
ضرب مف الجنكف، كأراد خالطيـ : استيكاه الشيطاف أم استيامو، كاليياـ: (قد استيكتيـ األىكاء)

. أىكاء النفكس فيـ في حيرة كقمؽ
. أبعدىـ الفخر كالتكبر عمَّدا يميؽ بالعقبلء فعمو(: الكبرياء (3)كاستزليـ)
الجاىمية ىي التي أىانتيـ،  (4)استخفو أم أىانو، كأراد أف أعماؿ: (كاستخفتيـ الجاىمية الجيبلء)

(. 5)شيطاف ليطاف، كحسف يسف: كأسقطت منازليـ، كالجيبلء مبالغة مثؿ قكليـ
 __________

. يسترضى(: أ)في  (1)
، (4)، رقـ 18أخرجو مف حديث عف ابف عباس، الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية ص  (2)

، بسنده يبمغ بو إلى 273كىك مف حديث أخرجو اإلماـ المكفؽ باهلل في االعتبار كسمكة العارفيف ص 
قاؿ النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كذكر : سمعت جابر بف عبد اهلل يقكؿ: الحسف البصرم، قاؿ

، كالديممي 7/360كأخرجو البييقي في شعب اإليماف : قمت_… _ .(كانظر تخريجو فيو)الحديث، 
. 3/93في الفردكس بمأثكر الخطاب 

. كاستزلتيـ: كشرح النيج( ب)في  (3)
. األعماؿ(: ب)في  (4)
 .كذا في النسخ (5)
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. متحيركف في مذاىبيـ، ال يدركف أيف يكجيكف: (حيارل)
شفاؽ مف أجؿ ما ىـ فيو مف أمر الجاىمية: (في زلزاؿ مف األمر) . كجؿ كا 
. كأعظـ بمكل مف أجؿ الجيؿ، كلعمرم إنو مف أعظـ الببلكم: (كببلء مف الجيؿ)
لمف بعث إلييـ باليداية إلى ما يصمحيـ كتعريفيـ ما (: في النصيحة (1)فبالغ صمى اهلل عميو كآلو)

. يفسدىـ
قامة الحدكد: (كمضى عمى الطريقة) . الدعاء إلى التكحيد كا 



 

 

بٍّيؾى ًباٍلًحٍكمىًة }: كما أمره اهلل تعالى بقكلو(: الحسنة (2)كدعا إلى الحكمة كالمكاعظ) ًبيًؿ رى اٍدعي ًإلىى سى
سىنىةً  . كأراد بالحكمة اليداية إلى الديف، كالتذكير البالغ النافع لمف سمعو [125:النحؿ]{كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى

قمكب أىؿ ا لصبلح  (4)أراد أف اهلل تعالى مكفَّد محبتو مف(: (3)قد صرفت نحكه أفئدة األبرار)
ال يككف المؤمف مؤمنان حتى أككف أحب إليو مف : ))مف سكائد قمكبيـ، كفي الحديث (5)فتمكنت
( 6()(كالديو

 __________
. كآلو، زيادة في النيج: قكلو (1)
. المكعظة: كشرح النيج( ب)في  (2)
مستقره خير مستقر، كمنبتو أشرؼ منبت، في معادف الكرامة، : )قبؿ ىذه العبارة في شرح النيج (3)

. (كمماىد السبلمة
. في(: ب)في  (4)
. فمكثت مف سكيداء قمكبيـ(: أ)في  (5)
مسمـ في (( ال يؤمف أحدكـ حتى أككف أحب إليو مف كلده ككالده كالناس أجمعيف: ))أخرجو بمفظ (6)

، كأخرجو البخارم 2/528، كالحاكـ في المستدرؾ 1/405، كابف حباف في صحيحو 1/67صحيحو 
كلو : قمت_… _ .((حتى أككف أحب إليو مف كالده.... )): ، كالمفظ في آخره 1/14في صحيحو 

 بسنده عف ابف أبي ليمى 74-73شاىد أخرجو اإلماـ الناصر األطركش عميو السبلـ في البساط ص
ال يؤمف عبد حتى أككف أحب إليو مف نفسو، )): قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: قاؿ

 (.(كأىمي أحب إليو مف أىمو، كعترتي أحب إليو مف عترتو، كذاتي أحب إليو مف ذاتو
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. ثنيت الحبؿ إذا عطفتو، كأراد أف األزمة مصركفة عنو دكف غيره: (كثنيت إليو أزمة األبصار)
التي كانت بينيـ في الجاىمية، كصاركا كثيرم التراحـ كالحنك عمى بعضيـ (: (1)دفف بو الضغائف)

[. 63:األنفاؿ]{كىأىلَّدؼى بىٍيفى قيميكًبًيـٍ }: بعض ببركتو، كما قاؿ تعالى
العداكة كالشحناء، كبالثاء بثبلث نقط : النكائر جمع نائرة، كالنائرة بالنكف ىي(: النكائر (2)كأطفأ بو)

ىي ىيجاف الغضب، ككمو ىا ىنا محتمؿ، كأراد أف اهلل أطفى ببركتو ما كاف بينيـ مف ىذه 
(. 3)الثكائر

(. 4)جمع بالديف جماعات كانكا مفترقيف: (ألؼ بو إخكانان )
. كفرؽ بو جماعات كانكا مجتمعيف عمى الباطؿ مف عبادة األكثاف كاألصناـ: (كفرؽ بو أقرانان )
. أقكامان باإلسبلـ بعد استصغارىـ في الكفر (6)رفع بو(: (5)أعز اهلل بو بعد الذلة)



 

 

أقكامان بالكفر بعد أف كانكا أعزة في الجاىمية، كىذا ظاىر مف  (8)كخفض(: (7)كأذؿ بو بعد العزة)
حالو عميو السبلـ، فانظر إلى ما رفع اهلل حاؿ سمماف كصييب كببلؿ، كغيرىـ مف الضعفاء بالديف 

لى ما كضع اهلل أبا ليب كعتبة كشيبة بالكفر كالضبلؿ . كاإلسبلـ،، كا 
. لكؿ ما تضمنو مف الشرائع كاألحكاـ، كالحكـ كاآلداب في الديف كالدنيا: (كبلمو بياف)
: فيو كجياف: (كصمتو لساف)

أف يريد أف صمتو بمنزلة قكلو في ككنو شرعان يقتدل بو، كىك أحد األدلة الشرعية أعني : أحدىما
. السككت مف جيتو

. أف يريد أف صمتو حكمة كصكاب، كليس غفمة كذىكالن كحصران كعيان مثؿ سككت غيره: كثانييما
 __________

. دفف اهلل بو الضغائف: كشرح النيج( ب)في  (1)
طفائو(: أ)في  (2) . كا 
. النكائر(: ب)في  (3)
. متفرقيف(: ب)في  (4)
. أعز بو الذلة: لفظ العبارة في النيج (5)
(. ب)بو، زيادة في : قكلو (6)
. كأذؿ بو العزة: لفظ العبارة في النيج (7)
 .كخفظف، كىك تحريؼ(: أ)في  (8)
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 كمف خطبة لو عميو السبلـ (92)
ألف كؿ ما كانت أكليتو ببل نياية، فبليعقؿ أف يككف شئ متقدمان : (الحمد هلل األكؿ فبل شيء قبمو)

. عميو كال سابقان لو
ببل نياية، فبل يمكف أف يككف شيء متأخران  (1)ألف كؿ ما كانت آخريتو: (كاآلخر فبل شيء بعده)

. عنو كائنان بعده
. باألدلة: (كالظاىر)
. في الظيكر كالجبلء: (فبل شيء فكقو)
. عف إدراؾ األبصار: (كالباطف)
. في استحالة اإلدراؾ عميو: (فبل شيء دكنو)
. نفَّدس لو في الميمة، كمدَّد لو في العمر: (كلئف أميؿ اهلل الظالـ)



 

 

. فيستحيؿ أف يتعذر عميو أخذه كاالنتقاـ منو: (فمف يفكت أخذه)
. بالطريؽ الذم يرقبو فييا: (كىك لو بالمرصاد)
. ممره فييا: (عمى مجاز طريقو)
(. 2)كىك ما يعترض بالحمؽ: (كبمكضع الشجا)
. مف مبمع الريؽ: (مف مساغ ريقو)
. قسـ بما اليقدر عميو إال اهلل مف إمساؾ األنفس كتكفييا: (أما كالذم نفسي بيده)
. مف الظيكر كالغمبة: (ليظيرفَّد )
. معاكية كأىؿ الشاـ(: (3)ىؤالء القـك)
. بالقير كاإلذالؿ، كظيكرىـ عميكـ: (عميكـ)
ما كاف ليذه العمة، فاألمر عمى خبلؼ ذلؾ مف ككنكـ عمى الحؽ : (ليس ألنيـ أكلى بالحؽ منكـ)

. كىـ عمى الباطؿ
. انقيادىـ لحكـ معاكية كمتابعتيـ لو كامتثاليـ ألمره: (كلكف إلسراعيـ إلى باطؿ صاحبيـ)
بطا ئكـ عف حقي) . بمخالفتكـ ألمرم كتثاقمكـ عف نصرتي: (كا 
. مف قبمكـ كبعدكـ : (كلقد أصبحت األمـ)

 __________
. أكليتو، كما أثبتو مف نسخة أخرل: في النسختيف (1)
. في الحمؽ(: ب)في  (2)
، زيادة في النيج (3)  .القـك
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. ألمرىا، كىذا ىك الحكـ في العادة عمى مجارم الدىر (2)أميرىا كالمتكلي(: (1)تخاؼ ظمـ راعييا)
. كتخاذليـ عف نصرتي (3)تنقصيـ بحقي: (كأصبحت أخاؼ ظمـ رعيت ي)
. طمبت خركجكـ لمحاربة عدككـ(: (4)استنفرتكـ لمحرب)
. ذالن كتخاذالن كنككصان عف الجياد كالمكت: (فمـ تنفركا)
. المكاعظ كالزجر كالتيديد: (كأسمعتكـ)
. حقيقة السماع بالخركج كاالمتثاؿ (6)فمـ تكف منكـ(: تسمعكا (5)فمـ)
. عمى جميع األحكاؿ في الدعاء: (كدعكتكـ سران كجيران )
. إليو مف أمرالجياد (7)لما دعكتكـ: (فمـ تستجيبكا)
. كأتيت بالنصيحة مف أجمكـ: (كنصحت لكـ)



 

 

. إعراضان منكـ عف ذلؾ: (فمـ تقبمكا)
أراد أنكـ شيكد بأشباحكـ كغياب بقمكبكـ، أك شيكد في حكـ مف ىك غائب في : (أشيكده كغَّدياب؟)

. عدـ االنتفاع كاالستماع
. ألف مف حؽ العبد الطاعة لسيده، كأنتـ عبيد اهلل كلكف ال تطيعكنو: (كعبيد كأرباب؟)
ـى فتنفركف عنيا) . ليا عمى قمبو (9)نفار مف ال رغبة لو فييا كال أثر(: (8)أتمك عميكـ الًحكى
بيا  (11)ال تجتمعكف عمى معناىا، كال تحتفمكف(: عنيا (10)كأعظكـ بالمكعظة البالغة فتفرقكف)

. كتثنكف قمكبكـ عنيا كأنكـ ماسمعتمكىا
، أك أراد (12) [أمرم]معاكية كأىؿ الشاـ ككؿ مف نازعني : (كأحثكـ عمى جياد أىؿ البغي)

. مخالفتي، فيك مستحؽ ألف يككف باغيان عميَّد 
 __________

. رعاتيا: في النيج (1)
. كالمستكلي(: ب)في  (2)
. لحقي(: ب)في  (3)
. لمجياد: في النيج (4)
. كلـ(: ب)في  (5)
(. ب)منكـ سقط مف : قكلو (6)
. أدعككـ(: ب)في  (7)
. منيا: في النيج (8)
. كال أنزليا(: ب)في  (9)
. فتتفرقكف: في النيج (10)
. ، كفي نسخة أخرل كما أثبتو(ب)تحتمفكف، كفي (: أ)في  (11)
 (.ب)سقط مف  (12)
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. مكعظتي ككبلمي لكـ(: آتي عمى آخر قكلي (1)فبل)
. آراؤكـ (2)متشتتة: (حتى أراكـ متفرقيف)
، كىما اسماف جعبل اسمان كاحدان في (3)أيدم سبأ كأيادم سبأ مثؿ يضرب في التفرؽ: (أيادم سبأ)

؛ (4)ذىبكا أيدم سبأ، أم متفرقيف، كىك سبأ بف يشجب: مكضع نصب عمى الحاؿ، حيث كقع، يقاؿ
: المثؿ، كفيو مذىباف (5)ألف أكالده تفرقكا في الببلد فضرب بيـ



 

 

عرابو  (6)أف يككف مصركفان كىك األكثر، إما عمى أف االسـ األكؿ مضاؼ: أحدىما إلى الثاني كا 
ما عمى أف االسـ األكؿ مبني مع الثاني بمنزلة  نما سكنت ياؤه عمى جية التخفيؼ، كا  النصب، كا 

. فيو (7)الجيـ مف جعفر فيذا كمو شايع
. أف يككف غير مصركؼ؛ ألنو في التركيب كالعممية بمنزلة معدم كرب، كىذا قميؿ: كثانييما

(. 8)مطمئنيف لمكقكؼ كالمحادثة مف غير اكتراث: (ترجعكف إلى مجالسكـ)
المخاتمة، كىي أف تكىـ صاحبؾ خبلؼ ما تريده : المخادعة ىي(: (9)كتتخادعكف عف مكاعظكـ)

. مف المكر بو، كأراد أنيـ يفيمكف االتعاظ كما ىـ منو بطريؽ
 __________

. فما: في النيج (1)
. مشتتة(: ب)في  (2)
، كالكشاؼ 7/75التفريؽ كانظر المثؿ في شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد (: ب)في  (3)
: قاؿ كثٌير:  كفيو3/587

أيادم سبأ ياعز ما كنت بعدكـ فمـ يحؿي بالعينيف بعدؾ منظر 
اسمو : ىك سبأ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف، مف كبار ممكؾ اليمف في الجاىمية األكلى، قيؿ (4)

(. 3/76انظر األعبلـ )عامر، كيظف أنو كاف في القرف العشريف قبؿ الميبلد : عبد شمس، كقيؿ
. فضربيـ، كىك تحريؼ( أ)في  (5)
. مضاؼ بالرفع؛ ألنو خبر إف: مضافان، كىك خطأ، كالصكاب( أ)في  (6)
. سائغ(: ب)في  (7)
. أم مف غير مباالة (8)
 .أقكمكـ غدكة، كترجعكف إلٌي عشية: بعده في النيج (9)
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ًدىىا: (كظير الحنية) (. 1)الخشبة المعكجة التي يريد صاحبيا تقكيـ أىكى
ـ (2)عجز) . مف أجؿ ضعفو عف إقامتيا(: المقكٍّي
ـ) . ييتدل لكجيو (3)أعضؿ األمر إذا اشتد فبل: (كأعضؿ ال ميقكَّد
. أراد الفرقة كالجماعة الحاضرة أشباحيـ في األعياف(: الشاىدة أبدانيـ (4)[القـك]أييا )
نما قاؿ(6)فبل يفيمكف ما يقاؿ لو(: (5)الغائبة عنيـ قمكبيـ) عنيـ، تنبييان عمى مجاكزتيا ليـ : ، كا 

. كأنيا غير حاضرة معيـ
. فبل يجتمعكف عمى أمر كاحد(: أىكاؤىـ (7)المختمؼ)



 

 

سؤاؿ؛ أراه أنَّدث الشاىدة كالغائبة، كذكَّدر المختمؼ مع أف فاعؿ الصفة جمع في كميا؟ 
ىذه امرأة حائض، فالغرض : كجكابو؛ ىك أف ىذه التاء إنما أتى بيا داللة عمى الحدكث، فإذا قمت

ىذه امرأة حائضة دؿ عمى تجدد حيضيا اآلف، فأراد أف الشيادة : أنيا ممف تحيض، فإذا قمت
كالغيبة متجدداف، فأما االختبلؼ في األىكاء فكأنيا ليـ صفة ثابتة ال ينفككف عنيا كال يزايمكنيا، 

. فميذا أسقط التاء منبيان عمى ذلؾ
. المجعكليف بمكل لمف كاف رئيسان عمييـ: (المبتمى بيـ أمراؤىـ)
. أراد نفسو: (صاحبكـ)
. بالقياـ فيكـ بأمره كحكمو: (يطيع اهلل)
. بالمخالفة لو في جميع ما أمربو: (كأنتـ تعصكنو)
. أراد معاكية: (كصاحب أىؿ الشاـ)
. فيما أتى بو مف البغي كالشقاؽ عميَّد : (يعصي اهلل)
(. 8)بامتثاؿ أكامره: (كىـ يطيعكنو)
ٍمنىا}: البلـ ىذه المؤكدة لمجممة، مثميا في قكلو تعالى: (لكددت كاهلل) لىقىٍد أىٍرسى [. 26:الحديد]{كى

 __________
. أم اعكجاجيا (1)
. كمف شرح النيج( ب)العجز، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. كال(: ب)في  (3)
. كشرح النيج( ب)زيادة في  (4)
(. ب)عقكليـ، ككذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
. بو(: ب)في  (6)
. المختمفة: في النيج (7)
 .أمره(: ب)في  (8)
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. إف ىا ىنا جكاب لمقسـ: (أف معاكية صارفن ي بكـ صرؼ الدينار بالدرىـ)
بياف لكيفية المصارفة، كىذا ىك الغاية في ركة !(: كأعطاني رجبلن منيـ (1)فأخذ من ي عشرة منكـ)

. ىمميـ كاسترذاؿ أحكاليـ
. نداء البعيد لغفمتيـ عما يريد كتركيـ التفطف لكبلمو (2)استعمؿ: (يا أىؿ الككفة)
نما لـ يقؿ بخمس خصاؿ ألف الثنتيف ال : (منيت منكـ بثبلث كاثنتيف) أم بميت بيذه الخصاؿ، كا 



 

 

: يطابقاف الثبلث مف كجييف
. فؤلنيما نفي، كالثبلث إثبات: أما أكالن 

الحكاس، بخبلؼ الثنتيف فإنيما اليرجعاف إلييا فبل  (3)فؤلف الثبلث راجعة إلى ما تختص: كأما ثانيان 
. جـر فرؽ بينيف

. عف سماع ما أقكلو كالعمؿ بو: (صـ)
. كليـ أسماع: (ذككأسماع)
. الينطقكف بالحؽ: (كبكـ)
(. 4)كىـ يتكممكف بما الينفع كال يجدم: (ذكك كبلـ)
. عف الحؽ فبل يتبعكنو: (كعمي)
. كليـ أعيف غير نافعة ليـ: (ذكك أبصار)
عند الحرب في االستقامة كالصبر عند المكافحة  (5)أم ال يصدقكف: (ال أحرار صدؽ عند المقاء)

. كالقتاؿ، كما يصدؽ األحرارالصابركف عمى القتؿ
كال يكثؽ بيـ عند حصكؿ الببليا كما يفعمو األخكاف المتحابكف في اهلل، : (كال إخكاف ثقة عند الببلء)

مف أنكاع البديع يسمى الطباؽ، كىك ذكر  (إلى آخره... صـ ذككأسماع، كبكـ ذكك كبلـ ):كقكلو
ـٍ آذىافه الى يىٍسمىعيكفى }: النقيضيف معان، كنظيره قكلو تعالى لىيي كفى ًبيىا كى ـٍ أىٍعييفه الى ييٍبًصري لىيي

كقد طابؽ أبك تماـ بأسماء اإلشارة إذا كاف أحدىما لمحاضر كاآلخر لمغائب عف  [179:األعراؼ]{ًبيىا
: الحضرة كقكلو

 __________
. منكـ، زيادة في النيج (1)
. إلخ...يستعمؿ فييـ نداء (: ب)في  (2)
. ما يخص(: ب)في  (3)
. كال يجزم(: أ)في  (4)
 .ال تصدقكف(: ب)في  (5)
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( 1)قنا الخىط إال أفَّد ًتٍمؾى ذىكاًبؿي .... ميا الكحش اال أف ىاتا أكانسه 
(: 2)كقد جاء الطباؽ بالنفي كقكؿ البحترم
ـي النَّدكل  ـي  (3)كيسرم إليَّد .... تقيَّدض لي مف حيثي ال أعم الشكؽي مف حيثي أعم

. ال أعمـ، في مكضع أجيؿ فميذا كاف طباقان : فقكلو



 

 

ما أفقرىـ حتى لصقكا بالتراب: (!تربت أيديكـ) . دعاء عمييـ، إما أماتيـ اهلل حتى لصقكا بالتراب، كا 
شبييـ باإلبؿ لما فييـ مف الجفاء كالغمط عند فقد مف (: عنيا رعاتيا (4)يا أشباه اإلبؿ ضؿ)

. يرعاىا؛ ألنيا أكثر المكاشي شركدان إذا لـ تكؼُّ كتقبض
. لشدة تجميعيا كاعتياص ضميا: (كمما جمعت مف جانب تفرقت مف جانب)
خاؿ بكسر اليمزة ىك األفصح، كبنك أسد يفتحكنيا : (كاهلل لكأني بكـ فيما إخاؿ) فيما أظف كأحدس، كا 

. عمى القياس
. اشتد الحرب، كحمس بشيف منقكطة بثبلث مف أسفميا كحاء ميممة(: حمس الكغى (5)لك)
. اشتد حره(: (6)كحمي الضراب)
. انكشفتـ عنو كأسممتمكه لعدكه: (قد انفرجتـ عف ابف أبي طالب)

 __________
. 2/106البيت ىك ألبي تماـ، أكرده ابف أبي الحديد في شرح نيج الببلغة  (1)
سبلسؿ : شاعر كبير يقاؿ لشعره [ىػ284-206]ىك الكليد بف عبيد بف يحيى الطائي أبك عبادة  (2)

كرحؿ إلى العراؽ، فاتصؿ بجماعة مف الممكؾ أكليـ المتككؿ  (بيف حمب كالفرات)كلد بمنبج . الذىب
(، 8/121األعبلـ )العباسي، ثـ عاد إلى الشاـ كتكفي بمنبج، لو ديكاف شعر مطبكع 

. 2/106عمي، كالبيت أكرده ابف أبي الحديد في شرح النيج (: ب)في  (3)
. غاب: في النيج (4)
. إلخ...أف لك حمس : في النيج (5)
 .كحمي بكـ الضراب(: ب)في  (6)
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، كىما اسماف لما بيف يدم اإلنساف كما خمفو : القيبيؿي بضمتيف: (انفراج المرأة عف قيبيًميا) نقيض الدُّبيري
نما شبو  مف العكرة ككذلؾ المرأة، كأراد انفصاؿ المرأة عما تمده فإنو انفصاؿ ال يعكد أصبلن، كا 
عف  (1)انفراجيـ عنو بفرج المرأة كما يخرج منو تنبييان عمى افتضاحيـ بقبيح انيزاميـ عنو كانخزاليـ

. الثبكت معو
. أدلة كاضحة كبرىاف بيف: (إني لعمى بينة مف ربي)
. كطريؽ مرضية فيما أنكيو كأتقرب بو إلى اهلل(: (2)كمنياج مف نيت ي)
ني لعمى الطريؽ الكاضح) . في كؿ مادعكتكـ إليو مف الحرب كالقتاؿ: (كا 
آخذه عف الرسكؿ كعف اهلل عف تحقؽ كبصيرة، كغرضو بيذا الكبلـ إنكار عمييـ : (ألقطو لقطان )

. كتعريض بأحكاليـ، كاستركاؾ لبصائرىـ، في التفرؽ عنو كالمخالفة لو كىك عمى ىذه الحالة



 

 

. أراد نفسو كأكالده، إذلـ يكف ذلؾ الكقت أىؿ البيت إال ىك كأكالده : (انظركا أىؿ بيت نبيكـ)
. مف غير مخالفة (3)[طريقيـ]: (فالزمكا سمتيـ)
. في األقكاؿ كاألفعاؿ كميا: (كاتبعكا أثرىـ)
. أنتـ عميو اآلف: (فمف يخرجككـ مف ىدل)
. قد خرجتـ عنو: (كلف يعيدككـ في ردل)
. بالمكاف إذا أقاـ فيو (4)لبد: (فإف لىبىدكا فالبديكا)
ف نيضكا) . نيض مف المكاف إذا تحكؿ عنو(: فانيضكا (5)كا 
. ألف في السبؽ ليـ العمؿ عمى غير قكليـ كترؾ المتابعة ليـ: (كال تسبقكىـ)
. عف الحؽ بالسبؽ ليـ(: (6)فتضمكا)

 __________
انظر القامكس المحيط . )مشية في تثاقؿ، كتىخىزَّدؿى السحاب كأنو يتراجع متثاقبلن : االنخزاؿ (1)

(. 1282ص
. نبيي: في النيج (2)
(. أ)سقط مف  (3)
. ألبد(: أ)في  (4)
ف نيض(: ب)في  (5) . كا 
 (.ب)فتضمكف كىك خطأ، كالصكاب كما أثبتو مف (: أ)في  (6)
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فتيمككا : ألف في التأخر ترؾ المتابعة كىي سبب اليبلؾ، كقكلو: (كال تتأخركا عنيـ فتيمككا)
تىٍذىىبى }: منصكباف ألنيما جكاب لمنيي، كقكلو تعالى (1)كتضمكا ميكا كى كىالى تىنىازىعيكا فىتىٍفشى
ـٍ  كي : كىذا محمكؿ عمى أحد كجييف [46:األنفاؿ]{ًريحي

ما عمى المخالفة فيما أجمعكا عميو؛ ألف إجماعيـ عندنا  إما عمى المخالفة ليـ في األدلة القاطعة، كا 
. حجة قاطعة يجب متابعتيا كيحـر مخالفتيا

. شاىدتيـ بعيني: (لقد رأيت أصحاب محمد صمى اهلل عميو كآلو)
. في خكؼ اهلل كالقياـ بحقو كتعظيـ حالو(: (2)فما أرل أحدان يشبييـ منكـ)
خيؿ شعث إذا كاف في شعكرىا : الشعث يككف في الشعر يقاؿ: (لقد كانكا يصبحكف شعثان غبران )

مىٍييىا غىبىرىةه }: كدر، كالغبرة في الجمد، قاؿ اهلل تعالى كهه يىٍكمىًئذو عى [. 40:عبس]{كيجي
. يحيكف ليميـ بالرككع كالسجكد(: باتكا سجدان كقيامان  (3)كقد)



 

 

ىذا مرة كىذا  (6)ىك أف تعمؿ (5)المراكحة بيف العمميف(: بيف جباىيـ كخدكدىـ (4)يراكحكف)
راكح بيف رجميو إذا قاـ عمى أحدىما مرة كعمى األخرل مرة أخرل، كأراد أنيـ يضعكف : أخرل، يقاؿ

. جباىيـ عمى األرض مرة كخدكدىـ مرة أخرل
. قمقمة كزلزلة: (كيقفكف عمى مثؿ الجمر)
. خكفان لمقيامة كأىكاليا: (مف ذكر معادىـ)
كىبى المعزل) جباىيـ قد تصمبت كاشتدت حتى صارت مثؿ ركب  (7)أراد أف: (كأف بيف أعينيـ ري

. المعز
 __________

. فتضمكا كتيمككا(: ب)في  (1)
. منكـ، زيادة مف النيج (2)
. قد بغير كاك(: ب)في  (3)
. ك مف نسخة أخرل كمف شرح النيج( ب)يراحكف، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. العمميف، كما أثبتو منيا: العمميف، كفي نسخة أخرل( أ، ب)في  (5)
(. ب)تعمؿ، زيادة في : قكلو (6)
 (.أ)إف، سقط مف : قكلو (7)
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. مف دكاـ كضعيا عمى األرض: (مف طكؿ سجكدىـ)
شفاقان مف عذابو(: اهلل ىممت أعينيـ (1)إذا ذكركا) . صبكا دمكعيـ خكفان منو كا 
. تنحدر عمى صدكرىـ مف غزارتيا: (حتى تبؿ جيكبيـ)
. اضطربكا: (كمادكا)
. شديد الريح؛ لنحكليـ كرقة أجساميـ(: (2)كما تميد الشجر في اليـك العاصؼ)
. أعظـ ما يرجى كيخاؼ (3)ألنيما: (خكفان مف العقاب، كرجاء لمثكاب)
 
 (4[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ ](93)
. أراد بني أمية فإف عادتيـ كىجيراىـ التيتؾ: (كاهلل ال يزالكف)
أراد فعمكه كارتكبكه، كما يفعؿ ما ىك ضبلؿ، كليس (: محرمان إال استحمكه (5)حتى ال يدعكف)

الغرض أنيـ اعتقدكا حمو فإف األكؿ يككف فسقان، كىذا كفر، كلـ يككنكا كفاران كال عامميـ معاممة 
. الكفار



 

 

. مف العقكد المؤكدة، ككؿ ىذا تنبيو عمى رككبيـ ليذه القبائح الفسقية: (كال عقدان إال حمكه)
يعني الستيبلئيـ عمى الخمؽ بالظمـ كالجكر، فبل : (كحتى ال يبقى بيت مدر كال كبر إال دخمو ظمميـ)

. يبقىأحد مف البدك كالقرار إال نالو حقو مف ذلؾ
نبا مف أرضو إذا خرج منيا، كأراد أنو أظيره مف كطنو سكء رعايتيـ (: (6)كنبا بو سكء رعييـ)

. كميميا عف الحؽ
. الناس كميـ يقكمكف رجميف رجميف(: (7)كحتى يقـك الباكياف يبكياف)
مف أجؿ بطبلف دينو كفساده، لما يظير في األرض مف المنكرات العظيمة، كيبدك : (باؾو يبكي لدينو)

. مف الفساد في البر كالبحر مف غيرمراقبة هلل تعالى في ذلؾ
 __________

. ذيًكرى : في شرح النيج (1)
. كما يميد الشجر يـك الريح العاصؼ: في النيج (2)
. ألنيا(: ب)في  (3)
. ، كفي شرح النيج(ب)زيادة في  (4)
. حتى ال يىدىعيكا هلل محرمان إال استحمكه: ، كفي النيج(ب)ك( أ)ىكذا في  (5)
. رعتيـ: رعيتيـ، ك في شرح النيج(: ب)في  (6)
 .يبكياف، زيادة مف النيج (7)
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. مف أجؿ فكات دنياه بالظمـ كالجكر، كأخذ األمكاؿ عمى غير كجييا: (كباؾو يبكي لدنياه)
أراد أنيـ يحتكمكف عميكـ احتكاـ : (كحتى تككف نصرة أحدكـ مف أحدىـ كنصرة العبد مف سيده)

. السادة عمى العبيد، كتككف نصرتكـ منيـ مثؿ نصرة العبيد
ذا غاب اغتابو) العبد حالتو ىذه، فيكذا تككنكف إذا حضركا  (1)أراد أف: (إذا شيد أطاعو، كا 

ذاغابكا عف أعينكـ كاف غايتكـ الغيبة ليـ، كذكر  خدمتمكىـ بالجد منكـ، كالجيد خكفان منيـ، كا 
. مساكئيـ سران 

. النفع، كالضمير لمفتنة: الغناء: (كحتى يككف أعظمكـ فييا غناءن )
أراد أف أعظـ الناس دفعان لمفتنة كأكثرىـ اجتيادان في إزالتيا، ال يككف مف جيتو : (أحسنكـ باهلل ظنان )

. ، كىك غاية جيده(2)إال الدعاء إلى اهلل تعالى بإزالتيا كدفعيا عف الخمؽ ال غير
منو نعمتو بتسييؿ مف يقتمع جرثكمتيـ كيزيؿ نعمتيـ بالقتؿ كقطع : (فإف أتاكـ اهلل بعافية فاقبمكا)

. الدابر



 

 

ف ابتميتـ فاصبركا) . عمى ىذه البمكل، فإف فييا عظيـ األجر لمف صبر: (كا 
أراد أنو العقبى أحسف مف تقكل اهلل تعالى، فإف عقباىا الصيركرة : [49:ىكد]({ًإفَّد اٍلعاًقبىةى ًلٍمميتَّدًقيفى } ف)

إلى رضكاف اهلل كالجنة، كىذه اآلية في آخر كبلمو مف كتاب اهلل يمكح عمى كجييا أثر اإلعجاز، 
. فصارت في أثنائو كالعبلمة في الثكب كالطراز

ال مبلءمة  (3)كذكر بني أمية عقيب ذكر أحكاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ مف باب االستطراد، إذ
. بينيما، كىك مف عمـ البديع في المكاف الرفيع

 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (94)
. كالببليا المتقدمة (4)مف النعـ السابقة: (نحمده عمى ما كاف)

 __________
(. ب)إف زيادة في : قكلو (1)
(. ب)الغير، سقط مف : قكلو (2)
(. أ)إذ، سقط مف : قكلو (3)
 .السالفة(: ب)في  (4)
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أراد أنا نطمب منو التكفيقات كاأللطاؼ الخفية، عمى ما نستقبمو : (كنستعينو مف أمرنا عمى ما يككف)
. كالكؼ عف المحرمات (1)مف اإلتياف بيذه الطاعات

حباط األعماؿ بالمعاصي: (كنسألو المعافاة في األدياف) . عما يشكبيا مف ارتكاب البدع، كا 
نما شبيو بذلؾ ألف فزع اإلنساف بالجؤار : (كما نسألو المعافاة في األبداف) مف العمؿ كاألمراض، كا 

تأثيره في  (3)كعظـ (2)إلى اهلل تعالى برفع األلـ أعظـ مف فزعو إلى ذلؾ، كما ذاؾ إال لشدة كقعو
النفكس، فكـ ترل مف شخص يفزع إلى اهلل تعالى في عافية جسمو كؿ ساعة كحيف، كال يخطر لو 

. عمى باؿ فزعو إلى اهلل في غفراف ذنكبو
. تركيا كاإلعراض عنيا: (أكصيكـ بالرفض ليذه الدنيا)
. بزكاليا كنفادىا: (التاركة لكـ)
ف لـ تحبكا تركيا) . شغفان بيا كرككنان إلييا كاستنادان إلييا: (كا 
(. 4)باليـر كالشيخكخة كالترب: (كالمبمية ألجسامكـ)
ف كنتـ تحبكف تجديدىا) . بقاءىا لكـ كاستمرارىا عميكـ: (كا 
. في محبتكـ ليا كانقطاعيا عنكـ: (فإنما مثميا كمثمكـ)



 

 

نما نكره: (كسىٍفر سمككا سبيبلن ) . لما فيو مف الفخامة (5)طريقان مف الطرؽ، كا 
. بالسير إليو: (ككأنيـ قد قطعكه)
. شيء يكضع يككف ىداية إلييا: عمـ الطريؽ(: عممان  (6)كأمَّدكا)

 __________
. كمف نسخة أخرل( ب)مف ىذه الطاعات، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. دفعو(: أ)في  (2)
. كعظيـ(: ب)في  (3)
. كالمكت(: ب)في  (4)
(. ب)نكره كما أثبتو مف : ذكره، كالصكاب(: أ)في  (5)
 .كأتكا(: ب)في  (6)
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كبلمو ىذا تشبيو شيئيف  (1)ألف غاية السير ىك بمكغ الغاية المحالة، كفي: (ككأنيـ قد بمغكه)
مٍّيميكا }: مع الدنيا كحاؿ السفر مع الطريؽ، كىذا كقكلو تعالى (2)بشيئيف، فشبو حالنا مىثىؿي الَّدًذيفى حي

ىماليـ العمؿ بيا بحاؿ [5:الجمعة]{...التَّدٍكرىاةى  إلى آخر اآلية فشبو حاؿ الييكد مع حمؿ التكراة كا 
: الحمار يحمؿ كتبان، كمنو قكؿ امرئ القيس

ٍكًرىا.... كأفَّد قمكبى الطير رطبان كيابسان  البالي  (4)العينَّدابي كال حىشىؼي  (3)لىدل كى
كالحشؼ مف التمر كىما  (5)فشبو الرطب كاليابس مف أفئدة الطيكر كأكبادىا كىما أمراف، بالعناب

. أمراف
كـ ىذه الخبرية كمميزىا محذكؼ، !(: (6)ككـ عسى المجرم إلى الغاية أف يجرم إلييا حتى يبمغيا)

، كاٍلميجرم بضـ الميـ كفتحيا ىك المصدر، كأف خبر عسى، كأرادكـ مف طالب : أم كـ مرة ككـ يـك
. لغاية يسعى إلييا فيك يدركيا البد مف ذلؾ

محدكد في عمـ  (7)أم ككؿ مف كاف لو أجؿ مقدكر: (كما عسى أف يككف بقاء مف لو يـك اليعدكه)
. اهلل تعالى كحكمو فإنو ال يبقى بعده أبدان 

كمف لو طالب حثيث يسكقو في الدنيا كىك (: حثيث يحدكه في الدنيا حتى يفارقيا (8)كطالب)
. المكت؛ فإنو يفارقيا ببل شؾ كال مرية

 __________
. ككبلمو(: ب)في  (1)
(. ب)فشبو حالة مع الدنيا، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)



 

 

. ذكرىا(: ب)في  (3)
أردأ التمر، أك الضعيؼ الذم ال نكل لو، أك : كرماف ثمر معركؼ، كالحىشىؼي بالتحريؾ: العينَّداب (4)

. (انظر القامكس المحيط). اليابس الفاسد
. العناب(: ب)في  (5)
. حتى يبمغيا، زيادة مف النيج (6)
. مقدر(: ب)في  (7)
كطالب حثيث مف المكت يحدكه، كمزعج في الدنيا عف الدنيا حتى : )المفظ مف ىنا في النيج (8)

 .(يفارقيا رغمان 
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فبل ترغبكا في العز فييا بالتمكف مف األمكاؿ كالفخر فييا : (فبل تنافسكا في عز الدنيا كفخرىا)
. باألحساب كعمك المراتب

( 1)كال يأخذكـ العجب بما يظير مف زينتيا باألمكاؿ كاألكالد، كبما: (كال تعجبكا بنعيميا كزينتيا)
. يحصؿ مف نعيميا بالمذات كأكؿ الطيبات

. عمَّدا يعتريكـ مف فقرىا كحاجتيا (2)كال يقؿ صبركـ كيعزب: (كال تجزعكا مف ضٌرائيا كبؤسيا)
. بالتغير كالزكاؿ: (فإف عزىا كفخرىا إلى انقطاع)
. بطبلف كامحاؽ: (كزينتيا كنعيميا إلى زكاؿ)
. فناء كتغير: (كضراءىا كبؤسيا إلى نفاد)
ف طالت ككثرت: (ككؿ مدة فييا إلى انتياء) . بالمكت كا 
ذَّداؽ المتكمميف، : (ككؿ حي فييا إلى فناء) إما إلى مكت كتفرؽ، كما يقكلو مف ال يرل باإلعداـ مف حي

ما إلى إعداـ . ، كما يقكلو أكثر المعتزلة(3)كىك المختار عندنا كقد لخصناه في الكتب العقمية، كا 
. مف األمـ الماضية كالقركف الخالية: (أكليس لكـ في آثار األكليف)
(. 5)الذيف شاىدتـ أحكاليـ كعاشرتمكىـ أزمانان (: (4)كفي آبائكـ الماضيف منكـ)
. عف عمى الغفمة: (تبصرة)
. كاعتبار زاجر عف الميك: (كمعتبر)
كا (6)تعقمكف: (!إف كنتـ تعقمكف ) ًذري فيكا حى كٍّي ذا خي . أفعاؿ العقبلء في أنيـ إذا كعظكا انزجركا، كا 
. مف مضى منكـ مكتان فإنو ال يرجع إلى الحياة أبدان : (أكلـ تركا إلى الماضيف منكـ ال يرجعكف)

 __________
نما، كما أثبتو مف (: أ)في  (1) . كمف نسخة أخرل( ب)كا 



 

 

. كيعكف(: ب)في  (2)
(. ب)عدـ، كما أثبتو مف نسخة أخرل كمف (: أ)في  (3)
. منكـ، سقط منو: كفي آبائكـ األكليف، كقكلو ىنا: العبارة في النيج (4)
. كفي نسخة أخرل كما أثبتو( ب)أربابان، كفي (: أ)في  (5)
 .تفعمكف: كنسخة أخرل( ب)في  (6)
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لى الخمؼ الباقي) . يخرميـ المكت في كؿ حيف!(: اليبقكف (1)كا 
فكفى لكـ عبرة في تغير ما أنتـ فيو : (أك لستـ تركف أىؿ الدنيا يمسكف كيصبحكف عمى أحكاؿ شتى)

بطاؿ ما أنتـ عميو . ، كا 
. كأكالده ال نقطاعو عف الدنيا (2)يبكيو أىمو: (فميت ييٍبكى)
. أم كمف كاف حيان فإنو يعٌزل لو فيمف مات مف أقاربو: (كآخر يعٌزل)
. كمصركع قد ابتمي باأللـ كالكجع: (كصريع مبتمى)
. كرجؿ يزكر إخكانو مف األمراض: (كعائد يعكد)
. يسمح بنفسو لممكت لما يبلقي مف جرضو كشدة غصصو (3)أم: (كآخر ًبنىٍفسًو يجكد)
. جاىد في تحصيميا: (كطالب لمدنيا)
. ألخذ ركحو: (كالمكت يطمبو)
. عف أمكر اآلخرة مشغكؿ بالدنيا: (كغافؿ)
اًفًظيفى }بؿ تشاىد أعمالو كأفعالو كيحا فظ عمييا : (كليس بمغفكؿ عنو) ـٍ لىحى مىٍيكي فَّد عى ، [10:اإلنفطار]{كىاً 
ًقيبه عىًتيده } ٍيًو رى [. 18:ؽ]{مىا يىٍمًفظي ًمٍف قىٍكؿو ًإالَّد لىدى
أم كعمى ىذه األحكاؿ كالسمكؾ عمى ىذا المنكاؿ يككف حاؿ : (!كعمى أثر الماضي مايمضي الباقي)

آؿ ]{فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى المَّدوً }: مف بقي مف غير مخالفة، كماىاىنا زايدة، مثميا في قكلو تعالى
[. 159:عمراف

. أالىاىنا لمتنبيو، كىدـ الجدار إذا أسقطو(: المذات (4)أال فاذكركا ىادـ)
. نغَّدصو إذا أذىب كماؿ لذتو: (كمينىغٍّيص الشيكات)
كاحدىا أمنية، كىك مايتمناه الكاحد منَّدا في عمره، كىك المكت، فإنو فاعؿ ليذه : (كقاطع األمنيات)

. األشياء عند ىجكمو
يفتُّ في األعضاد كيكىي القكل  (5)المكاثبة، فإنَّدو: المساكرة ىي: (عند المساكرة لؤلعماؿ القبيحة)

. عف فعميا



 

 

 __________
. الباقيف: في النيج (1)
. يبكي عميو أىمو(: ب)في  (2)
(. ب)أم، زيادة في : قكلو (3)
. ىاذـ: في شرح النيج (4)
 (.أ)فإنو سقط مف : قكلو (5)
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. كاطمبكا منو اإلعانة باأللطاؼ(:(1)كاستعينكا باهلل)
. ما أكجب عميكـ مف حقكقو: (عمى أداء كاجب حقو)
حسانو) كعمى أداء شكر مااليحصى مما أقرَّد مف النعـ، : (كما ال يحصى مف أعداد نعمو كا 

. مف اآلآلء كالمنف (2)كأرخى
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (95)
. نشر الثكب إذا مدَّده: (ال حمد هلل النا شر في ال خمؽ فضمو)
بسط الثكب إذا فرشو، كأراد ىاىنا أف فضؿ اهلل تعالى كجكده عمى (: فييـ بالجكد يده (3)الباسط)

كؿٍّي أحكاليـ كتصرفيـ  (4)الخمؽ منشكر عمييـ مف فكقيـ، كمبسكط مف تحتيـ، فيما شامبلف ليـ في
 .
. سرائو كضرائو كشدتو كرخائو: (ن حمده في ج ميع أمكره)
ـ فنطمب اإلعانة منو بالمطؼ عمى : (كنستعينو عمى رعاية حقكقو) مف أداء كاجب أك كؼٍّ عف محرَّد

. ذلؾ
. أم أفَّد أحدان ال يستحؽ اإلليية كىي استحقاؽ العبادة سكاه: (كنشيد أف ال إلو غيره)
. أىؿ ألف يككف عبدان لو: (كأف محمدان عبده)
. كمستحؽ لمرسالة مف جيتو: (كرسكلو)
. صدع بكذا إذا أظيره: ، مف قكليـ(5)أم مظيران : (أرسمو بأمره صادعان )
ما قاطعان بذكره غير معرٍّيج عمى (: (6)كبذكره قاطعان ) إما قاطعان عمى أف ذكره حؽٌّي ال شؾَّد فيو، كا 

قطعت بكذا إذا تحققتو، كانقطعت في حاجتي إذا كنت : سكاه، فالقطع مستعمؿ فييما جميعان، يقاؿ
. غير معرٍّيج عمى غيرىا (7)مشغكالن بيا

. ما أرسؿ بو مف الشرائع كاألحكاـ: (فأدَّدل)



 

 

. عميو، مف غير زيادة فيو كال تحريؼ كال تبديؿ: (أمينان )
. انقضى عمره: (كمضى)

 __________
. اهلل: في النيج (1)
. أم أكسع (2)
. كالباسط: في النيج (3)
. في جميع كؿ أحكاليـ(: أ)في  (4)
. أم مظير(: أ)في  (5)
. ناطقان : في النيج (6)
 .كمف نسخة أخرل( ب)كانقطعت عف حاجتي إذ كنت مشغكالن عنيا، كما أصمحتو مف (: أ)في  (7)
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ما راشدان في أفعالو: (رشيدان ) . إما مرشدان لغيره ىاديان لو، كا 
. أراد القرآف: (كخمَّدؼ فينا راية الحؽ)
. خارج عنيا غير معرٍّيج عمييا: (مف تقدَّدميا)
. إذا خرج مف بطنيا (1)خرج، كمنو مرؽ السيـ مف الرمية: (مرؽ)
. نكص عف اتباع أحكاميا: (كمف تخمَّدؼ عنيا)
ما جاكز الحد، مف قكليـ: إما اضمحؿ مف قكليـ: (زىؽ) زىؽ السيـ : زىؽ الباطؿ إذا اضمحؿ، كا 

. إذا جاكز اليدؼ
. الزمياكلـ ينفؾ عنيا: (كمف لزميا)
. بالنجاة ككاف متقدمان فييا: (لحؽ)
أراد بو الرسكؿ عميو السبلـ فإنو الداؿُّ عمى ككف القرآف مف جية اهلل تعالى، كال دليؿ لنا : (دليميا)

عمىذلؾ سكل كبلمو كخبره، كلكال ذلؾ لكٌنا نجكٍّيز أٌف القرآف مف جيتو عميو السبلـ؛ ألنو كبلـ، كالكبلـ 
. مقدكر لمبشر

. كاالنزعاج (2)كثير األناة في الكبلـ كالتؤدة، ال ينطؽ إال بالحكمة، قميؿ البطش: (مكيث الكبلـ)
أراد أنو إذا قعد لتعميـ معالـ الديف لـ يقـ عمى العجمة كالفشؿ مف غير إتماـ لما ىك : (بطيء القياـ)

رشادىـ . فيو مف التعميـ لمخمؽ كا 
أراد أنو إذا قاـ فيك نشيط في قيامو خفيؼ في حركتو ليس متثاقبلن بعد فراغو مما : (سريع إذا قاـ)

. ىك فيو



 

 

أراد ىا ىنا بميف الرقاب إسراعيـ إلى أمره كامتثاليـ لما يقكلو، كما كاف : (فإذا أنتـ ألنتـ لو رقابكـ)
كىك مجاز  [5:المنافقكف]{لىكَّدٍكا ريءيكسىييـٍ }: ليه الرؤكس عبارة عف التكبر كالمخالفة، كما قاؿ تعالى

. رشيؽ كاستعارة بديعة
. مف بيف سائر الخبلئؽ كقمتـ ىذا ىك: (كأشرتـ إليو بأصابعكـ)
. لما استكمؿ عمره كبمَّدغ ما أرسؿ بو: (جاءه المكت فذىب بو)
. مف األكقات كاألزمنة: (فمبثتـ بعده ما شاء اهلل)

 __________
(. ب)مف الرمية، سقط مف : قكلو (1)
 .الطيش: في نسخة أخرل (2)
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. يشرؼ عميكـ، مف اطمع عمى القـك إذا أشرؼ عمييـ(: (1)حتى يطمع عميكـ)
. بعد التفٌرؽ: (مف يجمعكـ)
كيـ): بعد التشتت، كفي نسخة أخرل: (كيضـ شممكـ) ُـّ نىٍشرى أم ما انتشر مف أمركـ، كيحتمؿ : (يىضي

، كجمع (2)أف يريد بيذا الكبلـ نفسو؛ ألف ىذا ىك حالو بعد كفاة الرسكؿ عميو السبلـ في ضٍّـي النشر
المتفٌرؽ، كيحتمؿ أف يريد بعض أكالده، كأف ىذا سيككف بعده، فيطابؽ ما ركم عف الرسكؿ عميو 

(. 3)((أنو سيظير مف أكالده مف يمبلء العالـ عدالن، كيقير الظالميف، كييمؾ القاسطيف)): السبلـ
أم ال تطمبكا الخير إال ممف كاف مقببلن مف أكالدم عمى اتباع الحؽ، : (فبل تطمعكا في غير مقبؿ)

. عالمان مقيمان لمطاعة، متمسكان بحبؿ الديانة
اهلل بالتكبة  (4)فمف زؿَّد منيـ عف سنف اليدل كارتكب المعاصي فإنو سيدَّداركو: (كال تيأسكا مف مدبر)

(. 5)كاإلنابة
. رٍجميو ألنو يقـك عمييما: (فإف المدبر عسى أف تزؿ إحدل قائمتيو)
. عمى الطريقة المرضية: (كتثبت األخرل)

 __________
. حتى يطمع اهلل لكـ: في شرح النيج (1)
. البشر، كىك تصحيؼ(: أ)في  (2)
 29ص- خ-ركاه بالمفظ المذككر ىنا الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (3)

. ((كييمؾ الفاسقيف)): في أعبلـ النيج ((كييمؾ القاسطيف)): إال قكلو ىنا



 

 

. سيتداركو(: ب)في  (4)
 .كاإلثابة(: أ)في  (5)
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مف  (1)كفي ىذا داللة عمى حسف الرعاية ليـ مف اهلل كالمطؼ ليـ: (فترجعا حتى تثبتا جميعا)
سألت اهلل لكـ يا بني عبد المطمب جكدان كمجدان، سألت )): جيتو، كفي الحديث عف الرسكلعميو السبلـ

(. 2( )(اهلل يا بني عبد المطمب أف ييثىبٍّيت قائمكـ، كيىٍرشيد ضالكـ
إنما مثَّدميـ بالنجـك ألمكر (: كمثؿ نجـك السماء (3)[صمى اهلل عميو كآلو]أال إف مثؿ آؿ محمد )

: ثبلثة
. فؤلنَّدو ييتدل بيـ في أحكاـ الديف كما ييتدل بالنجـك في البحار كالقبمة: أما أكالن 

 __________
. بيـ(: ب)في  (1)
 بسنده يبمغ بو إلى 3/161لو شاىد أخرجو الحاكـ النيسابكرم في المستدرؾ عمى الصحيحيف  (2)

يا بني عبد المطمب، إني سألت اهلل لكـ )): ابف عباس أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ قاؿ
أف يثبت قائمكـ، كأف ييدم ضالكـ، كأف يعمٍّيـ جاىمكـ، كسألت اهلل أف يجعمكـ جكداء نجداء : ثبلثا

رحماء، فمك أف رجبلن صفف بيف الركف كالمقاـ فصمى كصاـ، ثـ لقي اهلل كىك مبغض ألىؿ بيت 
ككما في . ىذا حديث حسف صحيح عمى شرط مسمـ، كلـ يخرجاه: ، قاؿ الحاكـ((محمد دخؿ النار

 مع اختبلؼ يسير في لفظو، كابف أبي 11/176المستدرؾ أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير 
. ((مجداء)): في السنة البف أبي عاصـ ((نجداء)): ، كقكلو2/642عاصـ في السنة 

 .زيادة في النيج (3)
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فؤلنَّديـ أماف ألىؿ األرض كما أفَّد النجـك أماف ألىؿ السماء، كما جاء في حديث عف : كأما ثانيان 
( 1)الرسكؿ عميو السبلـ
 __________

النجـك أماف ألىؿ السماء، كأىؿ بيتي أماف ألىؿ : ))لمحديث ركايات عٌدة كطرؽ كثيرة فيك بمفظ (1)
ذا ذىب أىؿ بيتي مف األرض  األرض، فإذا ذىبت النجـك مف السماء أتى أىؿ السماء ما يكعدكف، كا 



 

 

، أخرجو اإلماـ اليادم إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في ((أتى أىؿ األرض ما يكعدكف
أىؿ بيتي أماف )): ، كبمفظ63، كفي كتاب معرفة اهلل عزكجؿ مف مجمكع رسائمو ص1/14األحكاـ 

أخرجو اإلماـ المرشد ( (ألىؿ األرض كما أف النجـك أماف ألىؿ السماء، فكيؿ لمف خذليـ كعاندىـ
 بسنده عف عميعميو السبلـ، كقاؿ اإلماـ القاسـ بف محمد 153-1/152باهلل في األمالي الخميسية 

كفي الجزء الثاني مف كتاب جكاىر العقديف عف أياس بف سممة بف :  مالفظو1/157في االعتصاـ 
النجـك أماف )): قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: األككع، عف أبيو رضي اهلل تعالى عنو قاؿ

كأخرجو مسدد، كابف أبي شيبة، كأبك يعمى في مسانيدىـ، (. (ألىؿ السماء، كأىؿ بيتي أماف ألمتي
النجـك أماف ألىؿ )): قاؿ رسكؿ الميصمى اهلل عميو كآلو كسمـ: كعف أنس قاؿ: كالطبراني، قاؿ

إلى ( (السماء كأىؿ بيتي أماف ألىؿ األرض، فإذا ىمؾ أىؿ بيتي جاء أىؿ األرض ما كانكا يكعدكف
كعف عمي بف أبي : أخرجو ابف المظفر مف حديث عبد اهلل بف إبراىيـ الغفارم، قاؿ: آخره، قاؿ

النجـك أماف ألىؿ السماء، )): قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: طالب صمكات اهلل عميو قاؿ
أخرجو أحمد في : قاؿ( (كأىؿ بيتي أماف ألىؿ األرض، فإذا ذىب أىؿ بيتي ذىب أىؿ األرض

كعف قتادة، عف عطاء، عف ابف عباس رضي اهلل : المناقب، كذكره في ذخائر العقبى بمفظو، قاؿ
النجـك أماف ألىؿ األرض مف الغرؽ، كأىؿ )): قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: عنو قاؿ

: قاؿ( (بيتي أماف ألمتي مف االختبلؼ، فإذا خالفتيا قبيمة مف العرب اختمفكا فصاركا حزب إبميس
انتيىما نقمتو . ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه: أخرجو الحاكـ، كقاؿ الحاكـ في المستدرؾ

 رقـ 2/143كأخرجو الحافظ محمد بف سميماف الككفي في المناقب : قمت_… _ .مف االعتصاـ
كانظر تخريجو المكسع في )بسنده عف أياس بف سممة األككع بمفظ األحكاـ لئلماـ اليادم  (623)

، كلمحديث باختبلؼ ركاياتو كطرقو (انظر الفيرس)، كلو في المناقب أيضان شكاىد آخر (المناقب
 .10/99كأسانيده مصادر كثيرة، كانظر مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم 
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 .
فيـ كرفع مراتبيـ كما شرَّدؼ النجـك كرفع مكانيا فميذا شبييـ بالنجـك: كأما ثالثان  . فؤلفَّد اهلل تعالى شرَّد

خكل أم سقط، كىذا التشبيو الذم ذكره تشبيو مركب، كأراد أف مثؿ آؿ : (إذا خكل نجـ طمع نجـ)
: محمد في األرض كمثؿ النجـك في السماء، كنظيره قكؿ ذم الرمة

ـى السَّدماًء تكاقعان  ره نيًثٍرفى  .... (1)ككأفَّد أٍجرا ًؽ  (2)ديرى عمى ًبسىاطو أىٍزرى
. كىك مف محاسف التشبيو كغرائبو

مف اطبلع مف ذكره مف أىؿ : (فكأنكـ قد تكاممت مف اهلل فيكـ الصنائع، كأراكـ ما كنتـ تأممكف)



 

 

، كيصنع اهلل بو األمر كمو . البيت، ممف يجمع اهلل بو الشمؿ، كيضـٌ بو الشَّدعىثى
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ مشتممة عمى ذكر المبلحـ (96)
. لو حقيقة األكلية فبل تعقؿ أكلية قبمو (3)الذم ثبتت: (ال حمد هلل األكؿ قبؿ كؿ أكؿ)
. لو معقكؿ اآلخرية فبل تعقؿ آخرية بعده (4)كىك اآلخر الذم تثبت: (كاآلخربعد كؿ آخر)
أراد مف أجؿ أف أكليتو ببل نياية كال بداية ليا كال غاية كجب بحكـ : (بأكليتو كجب أف ال أكؿ لو)

ليو . العقؿ أف اليككف لو أكؿ يشارا 
كمف أجؿ أف آخريتو ببل غاية كجب ببرىاف العقؿ أف ال يككف لو : (كبآخريتو كجب أف ال آخر لو)

. آخر يشار إليو، ككيؼ يمكف تحديد أكليتو كآخريتو، كقد دؿ البرىاف العقمي عمى فقد التناىي فييما
. انتصابو عمى المصدرية المؤكدة: (كأشيد أف ال إلو إال اهلل شيادة)
: األفئدة، كاإلعبلف (5)ما ييسىرُّ في النفكس، كتشتمؿ عميو جكانح: السرُّ : (يكافؽ فييا السرُّ اإلعبلف)

. ما يظير عمى الجكارح مف األعماؿ المطابقة لذلؾ
 __________

. لكامعان : تكافقان، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (1)
. نثرت(: ب)في  (2)
. ثبت(: ب)في  (3)
. ثبتت(: ب)في  (4)
 .جكارح(: ب)في  (5)
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أم كيطابؽ اعتقاد القمكب مف التكحيد كانشراح الصدكربو ما يظير عمى األلسنة : (كالقمب المساف)
. مف اإلقرار منو

. خطاب عاـ: (أييا الناس)
ـٍ ًشقىاًقي أىٍف }: يكسبنكـ، كىك يتعدل إلى مفعكليف في قكلو تعالى: (ال يجرمنَّدكـ) يىاقىٍكـً الى يىٍجًرمىنَّدكي كى

ـٍ  . كقد حذؼ ىا ىنا أحد مفعكليو، كتقديره ال يجرمنَّدكـ شقاقي أف تخالفكني [89:ىكد]{ييًصيبىكي
. االنفصاؿ؛ ألف المشاقَّدة نقيض المبلءمة: مشاقتكـ إيام، كأصمو مف الشؽٍّي كىك: (شقاقي)
ضرب مف الجنكف، كالمعاصاة : استيكاه الشيطاف إذا استيامو، كاليياـ: (كال يستيكينَّدكـ عصياني)

. المخالفة: ىي
. رمى ببصره إذا حدؽ إليو، حيرة في أمركـ كفشبلن كجزعان : (كال تترامكا باألبصار)



 

 

. كقت سماعكـ لكبلمي كمكاعظي كما آمركـ بو مف صبلحكـ: (عندما تسمعكنو من ي)
ما شقَّديا بنصفيف، كقكلو تعالى: (فكالذم فمؽ الحبة) ًإفَّد المَّدوى فىاًلؽي اٍلحىبٍّي }: إما خمقيا، كا 

[. 95:األنعاـ]{كىالنَّدكىل
كخمؽ اإلنساف، كىذاف األمراف اليقد رعمييما إال اهلل، فميذا كاف القسـ بيما؛ ألف القسـ : (كبرأ النَّدسمة)

. إنما يككف بالذات أك بالصفات الذاتية أك بصفات األفعاؿ كالخالؽ
. أخبرتكـ بو كأبمغتكـ إياه: (إف الذم أنبأتكـ بو)
أخذتو عف الرسكؿ، كأقرَّده في قمبي مف جميع ما أمرتكـ بو كنييتكـ : (عف النب ي صمى اهلل عميو كآلو)

. عنو
. نقمو كأبمغو (1)في كؿ ما: (ما كذب المبمٍّيغ)
فيحرٍّيؼ كيبدٍّيؿ، كأراد نفسو في ذلؾ كمو، أم أنو برمء مف الكذب كالجيؿ فيما : (كال جيؿ السامع)

. ركاه كحكاه عف صاحب الشريعة، أك أخبر بو عف العمـك الغيبية
 __________

 (.أ)ما، سقط مف : قكلو (1)
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كثير الضبللة كالشريب كالضحيؾ : الضمٍّييؿ مبالغة كىك: (لكأني أنظر إلى ضميٍّيؿ قد نعؽ بالشاـ)
. تصكيت لمبيائـ: لمف يكثر ذلؾ منو، كالنعيؽ

مف بنى مسجدان )): فحص برجمو التراب أم أثاره، كفي الحديث: (كفحص براياتو في ضكاحي ككفاف)
ظكاىره، كأراد أنو : ، كضكاحي البمد(2(()بنى اهلل لو قصران في الجنة (1)كلك مثؿ مفحص قطاة

. نصب راياتو كمكَّدنيا في األرض
فغر فاه إذا فتحو، كأراد مؤلت فتنتو األرض : (فإذا فغرت فاغرتو)
. الحمقة التي فييا فأسو، كأراد استفحؿ أمره كعظـ : الشكيمة في المجاـ ىي: (كاشتدت شكيمتو)
. لتمكنو في األرض كاستطالتو فييا : (كثقمت في األرض كطأتو)
كنا ية عف شدة األ مر كتفا قمو، كليذا يرل اإلنساف اليفعمو إال عند : (عضت الفتنة أبناءىا بأنيابيا)

. فبلف يعضض شفتيو إذا غضب : شدة الغضب كقكتو، كيقاؿ
. أم اضطربت مف أجؿ األ مكاج كىي الفتف التي فييا: (كماجت الحرب بأمكاجيا)
يا) . في الشفة مع عبكس (3)تكشير: الكيميكح: (كبدا مف األياـ كيميكحي

 __________
كاحدة القطا : حفرة تحفرىا القطاة أك الدجاجة في األرض لتبيض كترقد فييا، كالقطاة: المفحص (1)



 

 

انظر المعجـ الكسيط ). كىك نكع مف اليماـ يؤثر الحياة في الصحراء، كيتخذ أفحكصو في األرض
2/675،748 .)
 عف أنس بف مالؾ 355أخرجو اإلماـ أبك طالب يحيى بف الحسيف الياركني في األمالي ص  (2)

، كعنو ركاه اإلماـ القاسـ ((مف بنى هلل مسجدان كلك كمفحص قطاة بنى اهلل لو بيتان في الجنة)): بمفظ
، كلمحديث مصادر كثيرة بركايات فييا بعض االختبلؼ، انظرىا في 2/117بف محمد في االعتصاـ 

. 174-8/171مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم 
 .تكشر(: ب)في  (3)
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المسألة : ))الكجو كىك أكثر مف الخدش، كفي الحديث (1)آثار في: الكيدكحي : (كمف الميالي كيديكحيا)
. كأراد كظير مف األ ياـ كالميالي مكركىاتيا كفجائعيا مف ذلؾ( (كدكح كخدكش في كجو صاحبيا

. استحكـ كبمغ الحصاد(: زرعو (2)فإذا ينع)
. كاستقاـ ساقو عمى نضاجو(: (3)كقاـ عمى ينعو)
الشقشقة قد فسرناىا، كأراد عظـ خطبو كغضبو؛ ألف الجمؿ ال يخرج شقشقتو إال : (كىدرت شقاشقو)

. عند ىيجو كشدة أمره
. الحت مخايؿ الضبلؿ كالفتنة فيو: (كبرقت بكارقو)
. أعضؿ األمر إذا اشتدَّد كتقكَّدل: (عقدت رايات الفتف المعضمة)
. الذم الييتدل فيو إلبصار شيء: (كأقبمف كالميؿ المظمـ)

 __________
. كما أثبتو، كىك الصحيح(: ب)أثافي، كفي (: أ)في  (1)
. أينع: نبع، كفي شرح النيج(: ب)في  (2)
 .نبعو(: ب)في  (3)
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كعندم أنو أراد بذلؾ ما يككف في آخر الزماف مف . باألمكاج مف جانب إلى جانب: (كالبحر الممتطـ)
كأعكذ بؾ مف فتنة المحيا : ))منيا في دعائو بقكلو (1)فتنة الدجاؿ التي كاف الرسكلعميو السبلـ تعكذ

كيدؿ عميو آخر  (2()(كالممات، كأعكذ بؾ مف فتنة المسيح الدجاؿ، كمف غمبة الديف كقيرالرجاؿ



 

 

. كبلمو
كىي كممة فصيحة تستعمؿ بيف جممتيف يشار بيا إلى جممة متقدمة مف أجؿ تحقيقيا، كقكلو : (ىذا)

ٍسفى مىآبو }: تعالى فَّد ًلٍمميتَّدًقيفى لىحي فَّد ًلمطَّداًغيفى لىشىرَّد مىآبو }: ، كقكلو[49:ص]{ىىذىا ًذٍكره كىاً  [ 55:ص]{ىىذىا كىاً 
. كمعناىا ىذا عمى ما قررتو

الريح الشديدة؛ ألنيا تقصؼ األشجار أم تكسرىا، كليذا قاؿ : كىي: (ككـ يخرؽ الككفة مف قاصؼ)
. يخرؽ الككفة: فييا
. كىي الريح التي تعصؼ األشجار أم تميميا مف جانب إلى جانب: (!كيمر عمييا مف عاصؼ)

 __________
. يتعكذ(: ب)في  (1)
 مع 2/90لـ أجده بمفظو مجمكعان، ككجدتو مفرقان مف حديثيف أخرجيما أبك داكد في سننو  (2)

كنت أخدـ النبيصمى : عف أنس بف مالؾ قاؿ (1541)اختبلؼ يسير في بعض لفظو، األكؿ برقـ 
الميـ، إني أعكذبؾ مف اليٍّـي كالحزف، كضمع الديف، )): اهلل عميو كآلو كسمـ فكنت أسمعو كثيران يقكؿ

عف عبد اهلل بف عباس أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  (1542)، كالثاني برقـ ((كغمبة الرجاؿ
الميـ، إني أعكذ بؾ مف عذاب )): كسمـ كاف يعمميـ ىذا الدعاء، كما يعمميـ السكرة مف القرآف، يقكؿ

جينـ، كأعكذ بؾ مف عذاب القبر، كأعكذ بؾ مف فتنة المسيح الدجاؿ، كأعكذ بؾ مف فتنة المحيا 
كالحديث بمفظو تجده مفرقان في عدة أحاديث انظرىا كمصادرىا في مكسكعة أطراؼ ( (كالممات

 .219-2/218الحديث النبكم الشريؼ
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. يجمع اهلل األكليف مف الخمؽ كاآلخريف، أراد عمى إثرذلؾ(: (1)كعف قميؿ تمتؼ القركف بالقركف)
دي القائـ) . لمكت مف كاف باقيان مف الخمؽ (2)مف الزرع، استعارة: (كييٍحصى
(. 3)يدؽُّ ما حصد مف الزرع، كأراد كيفنى مف كاف ميتان كيتفتت بالتراب: (!كيحطـ المحصكد)
. إلى آخرىـ (4)مف سمؼ مف أكؿ الخمؽ: (كذلؾ يـك يجمع اهلل فيو األكليف كاآلخريف)
(. 5)((مف نيٍكًقشى اٍلحسابي عيٌذب)): التحفظ فيو كاالستقصاء، كمنو الحديث: (لنقاش الحساب)
. مف خيرىا كشرىا: (كجزاء األعماؿ)
نما كانكا قيامان؛ ألف : األكليف كاآلخريف، كالخضكع ىك: حاالف مف قكلو: (قيامان خضكعان ) الذلة، كا 

. القعكد مكضع استراحة
. بمغ إلى أفكاىيـ فصار ممجمان ليـ عف التكمـ: (قد ألجميـ العرؽ)
يىٍكـى تىٍرجيؼي }: أم تحركت تحركان شديدان ىائبلن، كما قاؿ اهلل تعالى: (كرجفت بيـ األرض)



 

 

[. 6:النازعات]{الرَّداًجفىةي 
. فأسيميـ كأخفيـ: (فأحسنيـ حاالن )
. يضعو فيو مف شدة االزدحاـ: (مف كجد لقدمو مكضعان )
. مف شدة الكظـ (6)ينفذ فيو: (كلنفسو متسعان )
إنما مثمت الفتف بقطع الميؿ المظمـ لخمكىا عف نكر اليداية كاألدلة : (فتف كقطع الميؿ المظمـ)

. الكاضحة لما يمحؽ القمكب فييا مف الغـ كما يمحقيا بسبب الظممة
 __________

(. ب)بالقركف سقط مف : قكلو (1)
. كاستعاره(: ب)في  (2)
. التراب(: أ)في  (3)
. مف أكؿ الكقت(: ب)في  (4)
 كعزاه 8/885، كىك في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم 5/106الحديث في نياية ابف األثير  (5)

كمسند أحمد بف  (3337)، كسنف الترمذم برقـ 79،80مسمـ في الجنة : إلى مصادر كثيرة منيا
، كالحاكـ في 5/2394كأخرجو البخارم في صحيحو : قمت_… _ . كغيرىا6/91،127حنبؿ 

. 3/184، كأبك داكد في سننو 1/125المستدرؾ 
 .عنو(: ب)في  (6)
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. أم حجة كاضحة: (ال تقـك ليا قائمة)
دُّ ليا راية) . لعظميا، فبل يقدر أحد عمى دفعيا لقكة أمرىا: (كال تيرى
بزماميا،  (1)ترد عميكـ مستعدة أمكرىا، آخذة أىبتيا، محزكمة: (تأتيكـ مزمكمة مرحكلة)

. مجعكالنعمييا رحاليا لتمييد الرككب عمييا
. يعجميا مف يقكدىا: (يحفزىا قائدىا)
كيتعبيا باالحتثاث مف ىك راكبيا مف الجيد كىك التعب، كأراد مف ىذا كمو اإلشارة : (كيجيدىا راكبيا)

. إلى شدة ىذه الفتنة كعظـ حاليا بما ذكر
. التكالب عمى الخمؽ كالتسمط عمييـ بالشدائد: االكىمىب بالفتح ىك: (أىميا قـك شديد كمبيـ)
مىبيييـٍ ) . كال ىـ أىمو (2)يعني أنو ال يكجد فييـ كفر: (قميؿ سى
. أم في سبيمو كابتغاء كجيو(: في اهلل (3)يجاىدىـ)
. المتكبركف أذلة باإلضافة إلييـ (4)أراد أنيـ يخاليـ: (قـك أذلة عند المتكبريف)



 

 

. لتكاضعيـ كخمكليـ: (في األرض مجيكلكف)
لعمكىـ كشرفيـ عند اهلل تعالى، كأظف أف مراده بما ذكر ىك الميدم : (كفي السماء معركفكف)

. ذكر (5)كأصحابو فإنو ىك الذم يقتؿ الدجاؿ ىك كأصحابو، كصفتيـ عند اهلل كما
. كممة دعاء، كقد قدمنا ذكر حكمو في اإلعراب: الكيؿ(: (6)فكيؿ لؾ يا بصرة)
. مف عقكباتو: (!مف جيش مف نقـ اهلل)
. الغبار: الرىج: (ال رىج فيو)
. الصكت الخفي: الحس: (كال حس لو)

 __________
. مجذكبة(: ب)في  (1)
. الماؿ الكثير: الكفر (2)
. كمف نسخة أخرل كمف شرح النيج( ب)يجاىدكف، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. يخالفكنيـ(: ب)في  (4)
. بما(: ب)في  (5)
 .فكيؿ لؾ يا بصرة عند ذلؾ: في شرح النيج (6)
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كنَّدا إذا أحمر البأس )): إنما يكصؼ بالحمرة لشدتو، كمنو الحديث: (كسيبتمىأىمؾ بالمكت األحمر)
. معناه اشتد األمر (1()(اتقينا برسكؿ اهلل

. اغبرت السماء إذا اشتد كقعيا: الشديد الكقع، كقكليـ: (!كالجكع األغبر)
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (97)
. بالرفض ليا كاطراحيا: (انظركا إلى الدنيا نظر الزاىديف فييا)
. المعرضيف عف لذاتيا كنعيميا الزائؿ: (الصادفيف عنيا)
. ثكل بالمكاف إذا أقاـ فيو، فمف طبعيا إزالة المقيـ: (فإنيا كاهلل عما قميؿ تزيؿ الثاكم)
. المستقرُّ فييا، المطمئفُّ إلييا: (الساكف)

سؤاؿ؛ كيؼ أجاب القسـ بالفعؿ المضارع كىكيزيؿ، كحذؼ منو البلـ كنكف التأكيد، كىك غير جائز؟ 
نما ىك بإف المصدرة في أكؿ الكبلـ، كجعؿ  كجكابو؛ أف الجكاب ىا ىنا ليس بالفعؿ المضارع، كا 

. كاهلل إنيا تزيؿ: القسـ حشكان كأنو قاؿ
( 2)الذم أطغتو النعمة، كاآلمف نقيض: فجعو األمر إذا أكجعو، كالمترؼ: (كتفجع المترؼ اآلمف)



 

 

. كاإلشفاؽ (3)الخكؼ
عادتو(: (5)ما تكلى منيا فأدبر (4)كال يرجع) . ما انقضى فييا مف خير كشر فيستحيؿ ردُّه كا 

 __________
 466الحديث ىك ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ ركاه المؤلؼ في كتابو تصفية القمكب ص  (1)

كنَّدا إذا احمرَّد البأس كلقي القـك القـك اتقينا برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، فما يككف )): بمفظ
 لئلماـ عمي أيضان، كمطمح اآلماؿ ص 1/89كىك في نياية ابف األثير (. (أحد أقرب إلى العدك منو

. 2/23، كالطبرم في تأريخ األمـ كالممكؾ 2/23، كأخرجو ابف سعد في الطبقات الكبرل 45
(. ب)نقيضي، كالصكاب كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. الخائؼ(: ب)كتب فكقيا في  (3)
. ال يرجع، بدكف كاك: كشرح النيج( ب)في  (4)
 (.أ)فأدبر، سقط مف : قكلو (5)

(2/626 )

 

ندرم  (2)األمكر المستقبمة مطكم عنَّدا عمميا، كال (1)أم أف: (كال ييٍدرىل ما ىك آت منيا فينتظر)
. أك ىي شر فنستعيذ منيا (3)أىي خير فننتظر

مضرة كألـ، كما قاؿ عميو  (5)مف مسراتيا إال كيتبعيا (4)فبل مسرة: (سركرىا مشكب بالحزف)
(. 6)((ما مف فرحة إال كتتبعيا ترحة)): السبلـ

كقكة مف كاف فييا مف أىؿ الغضارة كالشباب آيمة إلى : (كجمد الرجاؿ فييا إلى الضعؼ كالكىف)
. الشيخكخة كاليـر

نكـ كثر) فبل يزدىيكـ العجب بتكاثرىا كترادؼ لذاتيا فيي في الحقيقة (: ما يعجبكـ فييا (7)فبل يغرَّد
. حقيرة

. كىكالحنكط كاألكفاف: (لقمة ما يصحبكـ منيا)
ٍمنىاؾى ًإالَّد }: اإلمداد باأللطاؼ الخفية، كقكلو تعالى: الرحمة مف اهلل ىي: (رحـ اهلل امرأ تفكر) مىا أىٍرسى كى

. كالحنك، تفكر في عاقبة أمره (8)، كمنَّدا التعطؼ كالرأفة[107:األنبياء]{رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى 
(. 9)اتعظ كانزجر: (فاعتبر)
ما مف االستبصار، كىك (10)إما مف اإلبصار كىك رؤية: (كاعتبر فأبصر) تحقؽ : ما يصمحو، كا 

. أمر العاقبة
 __________

(. ب)إف سقط مف : قكلو (1)



 

 

. فبل(: ب)في  (2)
. فينتظر(: أ)في  (3)
. فبل يسره(: أ)في  (4)
. كتتعقبيا(: ب)في  (5)
 مف حديث بسنده عف جعفر بف محمد، عف 599في أماليو ص( ع)أخرجو اإلماـ أبك طالب  (6)

يا )): قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ لعمي عميو السبلـ: أبيو، عف جده عميو السبلـ قاؿ
ما مف فرحة : ))ثـ ذكر تماـ الحديث، كالحديث بمفظ( (عمي، ما مف دار فييا فرحة إال تتبعيا ترحة

. 2/420 كعزاه إلى كشؼ الخفاء 9/277في مكسكعة أطراؼ الحديث ( (إال كلو ترحة
. 1/89، كابف المبارؾ في الزىد 2/21كأخرجو القضاعي في مسند الشياب : قمت

. كثرة: كشرح النيج( ب)في  (7)
. كالرقة(: ب)في  (8)
. كازدجر(: ب)في  (9)
 .الرؤية(: ب)في  (10)
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ًمعى فييا: (فكأف ما ىك كائف مف الدنيا) . مف زخارفيا كحطاميا كما جي
. بالتغير كالزكاؿ كالبطبلف: (لـ يكف)
. عمى األعماؿ بثكابيا كعقابيا (1)مف الجزاء: (كما ىك كائف مف اآلخرة)
. لدكامو كاستمراره: (لـ يزؿ)
. بالمكت كاالنقطاع(: (2)ككؿ معدكد منتقض)
ما مف أمكر اآلخرة : (ككؿ متكقع آت) إما مف أعماؿ الدنيا بطي الميؿ كالنيار كتقريبيما لو، كا 

. بانقضائيا كزكاليا
يقرب دنكه كحصكلو، مف جميع ما ذكرناه مف أعماؿ الدنيا : (ككؿ ما ىك آت فيك قريب داف)

. كاآلخرة
. في الحقيقة حتى ال عالـ إال ىك: (العالـ)
كاالمتناع  (3)مف أحاط بنفسو عممان كدراية، كمف حقيقة ذاؾ إحراز ما يصمحيا: (مف عرؼ قدره)

. عما يفسدىا
ألنو إذا جيؿ نفسو كىي أقرب ما يككف إليو كأقكل ما يككف : (ككفى بالمرء جيبلن أف ال يعرؼ قدره)

. بيا فجيمو بغيرىا أكثر كأعظـ غباكة كأكفر (4)إحاطة



 

 

. البغض مف اهلل تعالى إرادة إنزاؿ العقكبة(: (5)إف مف أبغض العباد إلى اهلل تعالى)
كىمىوي اهلل إلى نفسو) عانتو: (لعبدان كى . جعؿ عمدتو عمى نفسو، كسمبو ألطافو كا 
. فبل يمكنو السمكؾ لحيرتو(: عف قصد السبيؿ (6)حائر)
. فبل يأمف أف يضؿ عف الطريؽ لعدـ مف يدلو عمييا: (سائر بغير دليؿ)

 __________
. بالجزاء(: أ)في  (1)
. منقض: في شرح النيج (2)
. ما يصمحو(: ب)في  (3)
. إحاطتو(: أ)في  (4)
(. ب)تعالى سقط مف : قكلو (5)
سائر، كىما خبر لمبتدأ محذكؼ، كالتقدير ىك : كذا في النسختيف بالرفع، ككذلؾ قكلو بعده (6)

ىك العادؿ : جائران بالجيـ في أكلو كنصبو عمى الحاؿ، كالجائر: حائر، كىك سائر، كفي شرح النيج
 .سائران بالنصب: سائر، في شرح النيج: عف السمت، ككذلؾ قكلو ىنا
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(. 3)األمكاؿ كاٌدخارىا (2)بالتجارات كأنكاع التسمطات عمى جمع(: إلى حرث الدنيا (1)إف دعي)
. أجاب إلى ذلؾ كأحبو ككاظب عمى فعمو: (عمؿ)
ف دعي إلى حرث اآلخرة) . باألعماؿ الصالحة كفعؿ المعركؼ كاصطناعو: (كا 
. عف ذلؾ كتأخر عنو، فيك في صنعو ىذا: (كسؿ)
. مف أعماؿ الدنيا لكثرة اجتياده في تحصيميا: (كأفَّد ما عمؿ لو)
. يستحؽ الذـ إذا تركو: (كاجب عميو)
. مف أعماؿ اآلخرة لتساىمو فيو: (ككأف ما كنى فيو)
. ال يستحؽ الذـ باإلخبلؿ بو: (ساقط عنو)
. إشارة إلى ماذكره مف اإلعراض عف اآلخرة كاإلقباؿ عمى الدنيا: (كذلؾ زماف)
. مف األخطار كالتبعات: (ال ينجك فيو)
. خامؿ الذكر: (إال كؿ مؤمف نكمة)
. مكانو فيككف أىبلن لئلنصاؼ كمستحقان لو: (إف شيد لـ يعرؼ)
ف غاب لـ يفقد) أيف ىك؟ : مكضعو، فيقاؿ(: (4)كا 
. الذيف كصفنا حاليـ: (أكلئؾ)



 

 

. بمنزلة المصابيح لظبلـ الجيؿ: (مصابيح اليدل)
السرل مصدر كا ليدل، كىذاف الكزناف يقبلف في المصادر؛ ألنيما مف أكزاف : (كأعبلـ السُّرل)

نيما بنك أسد كأنيـ يتكىمكف أنيما جمع ىدية كسرية . الجمكع، كليذا نكَّد
الذم يمشي بيف الخمؽ بالفساد كالنمائـ، كاشتقاقو مف ساح : جمع مسياح كىك: (ليسكا بالمساييح)

. الماء إذا فشا
( 6)أذاعيا كنكَّده بيا (5)الذم إذاسمع لغيره بفاحشة: جمع مذياع كىك: (كال بالمذاييع)

 __________
. يدعى(: أ)دعي، كما أثبتو، كفي : كالنيج( ب)في  (1)
. جميع(: أ)في  (2)
(. ب)كادحاىا، كىك غمط، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. لـ يفتقد: في النيج (4)
. فاحشة(: أ)بفاحشة، كما أثبتو، كفي : كفي نسخة خرل( ب)في  (5)
: كمف جيد ما قيؿ في ىذا المعنى مف الشعر، قكؿ صالح بف عبد القدكس: أقكؿ (6)

فيك الشاتـ ال مف شتمؾ .... مف يخبٍّيرؾ بشتـ عف أخو 
إنما المـك عمى مف أعممؾ .... ذاؾ شيء لـ يكاجيؾ بو 

كقكؿ طريح بف إسماعيؿ _ … _ ذا حفاظ عند مف قد ظممؾ.... كيؼ لـ ينصرؾ إف كاف أخان 
: الثقفي

ف عممكا  ف لـ يعممكا كذبكا.... إف يعممكا الخير يخفكه كا  انظر شرح نيج )_ … _ شران أذاعكا كا 
 (.7/113الببلغة البف أبي الحديد 
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، كىك: (البيذير) . الذم يكثر سفيو كيمغك منطقو: بالذاؿ بنقطة مف أعبلىا جمع بىذيٍكرو
. ذكره مف المؤمنيف (1)إشارة إلى مف: (أكلئؾ)
ما أبكاب جنتو جزاء عمى أعماليـ: (يفتح اهلل ليـ أبكاب رحمتو) . إما ألطافو الخفية، كا 
ما عقكبات اآلخرة كأىكاليا: (كيكشؼ عنيـ ضراء نقمتو) . إما ببلكم الدنيا كشدائدىا، كا 
. خطاب عاـ: (أييا الناس)
. إلى خبلفة بني أمية كبني العباس (2)يشير: (سيأتي عميكـ زماف)
. رسكمو (3) [فيو]تقمب فيو أحكامو كتغير : (يكفأ فيو اإلسبلـ)
. يقمب عمى رأسو(: (4) [بما فيو]كما يكفأ اإلناء)



 

 

لما دؿ عميو برىاف العقؿ مف أنو ال يفعؿ ظممان : (أييا الناس، إف اهلل قد أعاذكـ مف أف يجكر عميكـ)
مىا المَّدوي ييًريدي ظيٍممنا ًلٍمًعبىادً }: كال جكران، كلقكلو تعالى [. 31:غافر]{كى

يمتحنكـ بضركب االمتحانات كأنكاع الببلكم، ليككف ذلؾ زيادة في : (كلـ يعذكـ مف أف يبتميكـ)
. اآلخرة كرفعان في الدرجات

ٍبتىًميفى }: (5)فقاؿ تعالى) ٍف كينَّدا لىمي خمقنا؛ ألف  (6)ممتحنيف لمف(: [30:المؤمنكف]{ًإفَّد ًفي ذىًلؾى الىيىاتو كىاً 
. كاهلل يتعالى عنو (7)المحف ألطاؼ كمصالح كىي جائزة مف جية اهلل تعالى، كالجكر ظمـ كفساد

 
 (8[)كمف خطبة لو عميو السبلـ ](98)
. بالكرامة كاصطفاه بالرسالة مف بيف سائر الخمؽ(: (9)بعث اهلل م حمدان )

 __________
. ما(: أ)في  (1)
. يشر(: ب)في  (2)
(. ب)سقط مف  (3)
. كشرح النيج( ب)زيادة في  (4)
. إلخ...كقد قاؿ جؿ مف قائؿ : في النيج (5)
. لما(: ب)في  (6)
. الجكر كالظمـ فساد(: ب)في  (7)
. ما بيف المعقكفيف زيادة في النيج بشرح الشيخ محمد عبده، كفي شرح النيج البف أبي الحديد (8)
 .أما بعد؛ فإف اهلل سبحانو كتعالى بعث محمدان صمى اهلل عميو كآلو: في النيج (9)
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النقطاع األنبياء كبعد عيدىـ بالكتب : (كليس أحد مف العرب يقرأ كتابان، كال يدعي نبكة)
. كأخبارالسماء

ألسنة الرسؿ الغير، كأراد أف مبعثو عميو السبلـ كاف  (1)ألف الكحي إنما يككف عمى: (كال كحيان )
. عمى حيف فترة كانقطاع مف األنبياء فبعثو اهلل رحمة لمخمؽ

فمف أطاعو كاتبعو ككاف مكافقان لو عمى أمره استعاف بو عمى مف : (فقاتؿ بمف أطاعو مف عصاه)
. خالفو كعصاه بمقاتمتو كمحاربتو

. النجاة كالمسعاة لمسعي، كىي مصدر: المنجاة ىي: (يسكقيـ إلى منجاتيـ)
كيعاجؿ بيـ قياـ الساعة أف تحصؿ بيـ كىـ كفار ضبلؿ (: الساعة أف تنزؿ بيـ (2)كيبادر بيـ)



 

 

. عف الحؽ، شفقة بيـ كتعطفان كرقة
إذا قعد لو كتأنى  (3)حسرالبعير إذا أعيا كقعد عف السير، كأحسر غيره يحسره: (يحسرالحسير)

. بحالو
. اإلركاد كترؾ العجمة: المكسكر، كالكقكؼ ىك: الكسير ىك: (كيقؼ الكسير)
كأراد أف مف كاف في حيرة مف أمره كالتباس مف حالو فإنو (: غايتو (4)فيقيـ عميو الحجة حتى يبمغ)

ما كافران خارجان عف  يرفؽ بو كيكضح لو األدلة حتى ينقطع عذره، كيككف بعد ذلؾ إما شاكران منيبان كا 
. الديف

يسكقيـ إلى منجاتيـ إال مف أعرض عف ذلؾ : استثناء مكجب مف قكلو: (إال ىالكان ال خير فيو)
. ليبلكو كانقطاع خيره فساقيـ عمى ىذه الكيفية

. مسالؾ النجاة إدراكان بأعيانيـ: (حتى أراىـ منجاتيـ)
مَّدتىيـ) . مكاف الحمكؿ: تبكأ بالمكاف إذا اتخذه مبآءة كمستقران، كالمحمة: (كبكَّدأىـ مىحى
. بعد كقكفيا بما أراىـ مف البصائر: (فاستدارت رحاىـ)

 __________
. عف(: ب)في  (1)
. بيـ، زيادة في شرح النيج: قكلو (2)
. يحسر(: أ)في  (3)
 .يمحقو: في النيج (4)
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ببلغ  (1)الرمح، كأراد بما ذكره تمكنيـ: عف االعكجاج، كالقناة: (كاستقامت قناتيـ) مف األدلة كا 
. الحجة عمييـ في ذلؾ

. كبلمو (2)قسـ قد مر تفسيره في غير مكضع مف: (كايـ اهلل)
مؤخره، كأراد أنو كاف مجتيدان في ذلؾ كمفان بقكة اإلسبلـ : ساقة الجيش(: ساقتيا (3)لقد كنت بيف)

. كامتداده كعمكه بسيفو كسنانو كقممو كلسانو
أعطاه الدنيا بحذافيرىا أم : طرؼ الشيء كناحيتو، يقاؿ: جمع حذفار كىك: (حتى تكلت بحذافيرىا)

. بأسرىا، كالضمير لمقناة أكالرحى
. زماـ الناقة: استكسؽ الشيء إذا اجتمع كتكاممت أحكالو، كالقياد: (فاستكسقت في قيادىا)
. عف الجياد: (ما ضعفت)
. عف منازلة الشجعاف كمبارز ة األقراف: (كال جبنت)



 

 

. عف القياـ بأمر اهلل كالذب عف دينو(: (4)كال كىنت)
. قسـ: (كايـ اهلل)
. بقره إذا شقو: (ألبقرفَّد الباطؿ)
. الفخذ إلى أسفؿ األضبلع (5)مف مقطع: الخاصرة: (حتى أخرج الحؽ مف خاصرتو)
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ (99)
: عمى الخمؽ بإببلغ الحجة كقطع المعذرة، كما قاؿ تعالى: (بعث محمدان صمى اهلل عميو كآلو شييدان )
مىى ىىؤيالىًء شىًييدنا} [. 41:النساء]{كىًجٍئنىا ًبؾى عى
بيٍشرىل ًلٍمميٍؤًمًنيفى }: ألىؿ األعماؿ الصالحة بالثكاب كالدرجات العالية، كما قاؿ تعالى: (كبشيران ) كى
[. 97:البقرة]{(6)
[. 89:الحجر]{ًإٌني أىنىا النَّدًذيري اٍلميًبيفي }: منذران لمعقاب، كما قاؿ تعالى: (كنذيران )
. أفضميا كأشرفيا، كانتصاب طفبلن عمى التمييز: (خير البرية طفبلن )
. ىي الكـر: النجابة: (كأنجبيا كيبلن )

 __________
. تمكينيـ(: ب)في  (1)
. في(: ب)في  (2)
. مف: كشرح النيج( ب)في  (3)
. كال خنت كال كىنت: في شرح النيج (4)
. كمف نسخة أخرل( ب)منقطع، كما أثبتو مف(: أ)في  (5)
 .كبشر المؤمنيف(: ب)في  (6)
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. طبيعة كسجية، أم أكـر أىؿ الطيارة طبيعة كخميقة(: المطيريف شيمة (1)أطير)
المطر الدائـ، كالمستمطريف يصمح أف يككف فاعبلن أم كأجكد : الدٍّييمة: (كأجكد المستمطريف ًديمة)

. الماطريف، كأىؿ الكـر كاإلعطاء، كيصمح أف يككف مفعكالن أم كأكـر المأمكليف المرجكيف
. احمكلى الشيء مبالغة في حبلكتو: (فما احمكلت لكـ الدنيا في لذتيا)
. ضركع الناقة: الخمؼ كجمعو أخبلؼ: (كال تمكنتـ مف رضاع أخبلفيا)
كأراد ((ما دمت فيكـ: متى ال تزاؿ ىذه الشدة؟ فقاؿ)): بعد مكتو كفراقكـ لو، كفي الحديث: (إال بعده)

: بذلؾ ذكر ما شرفو اهلل تعالى بو مف إعراضو عنيا كعيفتو ليا لنفادىا كانقطاع لذتيا كما قاؿ تعالى



 

 

ٍيره لىؾى ًمفى األيكلىى} لىآلًخرىةي خى [. 4:الضحى]{كى
. المبلقاة: المصادفة: (صادفتمكىا)
. جاؿ الخطاـ إذا كاف سمسان غيرمشدكد: (جائبلن خطاميا)
الكضيف لميكدج بمنزلة البطاف لمقتب كىك ما يككف في صدر البعير، كجعؿ ذلؾ : (قمقان كضينيا)

كناية عف سيكلة أخذىا، كسمكحة تناكليـ ليا، مف غير تعب كال مقاساة الشدائد، يشير بذلؾ إلى ما 
. يسر اهلل ليـ مف الفتكحات كأناليـ منيا بعده عميو السبلـ

. لقمة كرعيـ كتيالكيـ في جمعيا كأخذىا: (قد صار حراميا عند أقكاـ)
المأككؿ بشدة، كخضده إذا أكمو : شجر النبؽ، كالمخضكد: السدر(: (2)بمنزلة السدرة المخضكدة)

. بسرعة كشدة في األكؿ
. لقمتو كندكره كتعذر تحصيمو: (كحبلليا بعيدان غير مكجكد)
. فيو، مميدان ألىمو (3)نعيمان دائمان، الكدكرة: (كصادفتمكىا كاهلل ظبلن ممدكدان )

 __________
. كأطير: في النيج (1)
. بمنزلة السدر المخضكد: كشرح النيج( ب)في  (2)
 .الكدرة(: أ)في  (3)
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كال تعديو، كىك ما يككف بالمكت  (1)مضبكط محصكر، ال يمكف مجاكزتو: (إلى أجؿ معدكد)
. كاإلفناء

. شغر البمد عف الناس إذا خبل عنيـ: أم خالية عف المعارض، مف قكليـ: (فاألرض لكـ شاغرة)
. تتناكلكف ما شئتـ مف نفائسيا كمنافعيا ال تيٍمنىعيٍكفى عف ذلؾ: (كأيديكـ فييا مبسكطة)
الرؤ ساء الذيف : جمع فاسؽ كىـ (2)القادة جمع قائد، كالفسقة في: (كأيدم القادة عنكـ مكفكفة)

. المنع: يممككف الناس برئاستيـ عمييـ، كالكؼ
. الضمير لمقادة، أم أنكـ قاىركف ليـ ال يستطيعكف دفعكـ(: مسمطة (3)كسيكفكـ عمييا)
ال تنالكـ بسكء، كغرضو مف ىذا ىك أف المقدار مساعد لكـ في ذلؾ : (كسيكفيـ عنكـ مقبكضة)

. فشركـ عمييـ كاقع كشرىـ مدفكع عنكـ
. طالبان يطمب بو كيكاثب عمى تحصيمو: (أال إف لكؿ دـ ثائران )
. كمف كاف لو حؽ فإنو ال محالة يطمبو كال يسيَّدؿ في تركو: (كلكؿ حؽ طالبان )
ف الثائر في دمائنا) . الطالب ليا كالمنتصؼ مف أجميا: (كا 



 

 

ألف اهلل تعالى ىك المتكلي لتحريـ سفكيا، كالمكجب لبل متناع مف ذلؾ، : (كالحاكـ في حؽ نفسو)
. كىك في الحقيقة حؽ لو يطالب بو كيحكـ فيو بنفسو

. معصية (4)ما يتعمؽ باهلل تعالى كىك ككنيا: أحدىما: سؤاؿ؛ أليس المعصية ليا جيتاف
عمى ككنو معصية،  (6)ككنيا إساءة كىك أمر يختص العبد، فالقتؿ ىا ىنا قد اشتمؿ: (5)كثانييا

كالحاكـ في حؽ نفسو كفيو تعمؽ : كىك حؽ اهلل تعالى كعمى ككنيا إساءة إلى المقتكؿ فكيؼ قاؿ
بالعبد كما ذكرناه؟ 
 __________

. تجاكزه(: ب)في  (1)
(. ب)في، زيادة في : قكلو (2)
. عمييـ: في النيج (3)
. ككنو(: ب)في  (4)
. كثانييما ككنو(: ب)في  (5)
 .استعمؿ(: ب)في  (6)
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ف كاف كما قالو السائؿ، لكنو إنما ذكر الكجو الذم يككف في مقابمو العقاب،  كجكابو؛ ىك أف األمر كا 
الذـ، كالذـ ال أثر لو  (1)كىك ككف الفعؿ معصية، فأما ككف الفعؿ إساءة فإنما يستحؽ في مقابمتو

. كالحاكـ في حؽ نفسو لما كاف يؤكؿ إليو كما حققناه: في الصرؼ عف المعصية، فميذا قاؿ
مف الكجو الذم لخصناه؛ كىك مبالغة في عدـ الناصر، كمف يمحؽ بالثأر كيكاثب : (كىك اهلل تعالى)

. عميو
. يفكتو، كيمتنع عف اال نتقاـ منو: (الذم ال يعجزه مف طمب)
. باالمتناع منو: (كال يفكتو مف ىرب)
. في المدة القريبة، كاألياـ القميمة(: يا بن ي أمية عما قميؿ (2)فأقسـ باهلل)
. الضمير لمدكلة، كالخبلفة حاصمة متقررة: (لتعرفنيا)
كىـ بنك العباس، فإنيـ أخذكىا منيـ قيران، كقتمكىـ عمييا صبران، فيي حاصمة : (في أيدم غيركـ)

. المحالة
باال ستيبلء كالغمبة، كالقير لكـ كالطرد عنيا، كلقد كاف األمركما قالو عميو : (كفي دار عدككـ)

. السبلـ، فإف بني أمية أصبحكا كأنيـ ما كانكا، كأصبح بنك العباس في دكرىـ ممككان 
ف أبصر األبصار) . أنفذىا في اإلبصار، كأعظميا في اإلدراؾ: (أال كا 



 

 

الى }: العيف، كال يجمع ألنو في الحقيقة مصدر، كما قاؿ تعالى: الطرؼ: (!ما نفذ في الخير طرفو)
ـٍ طىٍرفيييـٍ  كأراد أف خير العقكؿ ما كاف نافذان في إحراز األعماؿ الصالحة،  [43:إبراىيـ]{يىٍرتىدُّ ًإلىٍيًي
. كاالستكثار فييا

ف أسمع األسماع ما كعى التذكير قمبو) الكاعي، كأراد أف أفضؿ األسماع ما كاف : القمب ىك: (!أال كا 
. القمب منو (3)كاعيان إذا ذكر كحفظ

. خطاب لمف كاف حاضران في كقتو، كلمف اتعظ بكبلمو مف الخمؽ: (أييا الناس)
 __________

. مقابمة(: ب)في  (1)
(. أ)باهلل سقط مف : قكلو (2)
 .كحفظو: كفي نسخة أخرل(: ب)في  (3)
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، كاستعار النكر فيما ذكره مف الشعمة (1)خذكا اليدل مف ميتدو : (استصبحكا مف شعمة مصباح)
[. 91:األنعاـ]{نيكرنا كىىيدنل ًلمنَّداسً }: كالمصباح بذلؾ كما قاؿ تعالى في القرآف

. مذكر بيذه المكاعظ الحسنة: (كاعظ)
. عامؿ بما يقكلو: (متعظ)
ىك الذم ينزؿ البئر يممئ الدالء بالياء بنقطتيف مف أسفميا، كالماتح بالتاء : المايح(: (2)كامتاحكا)

. المستقي: ىك
. مف خبلصة نير: (مف صفك عيف)
. راقني الشيء إذا أعجبؾ: ركَّدؽ الشراب إذا حسَّدنو، كىيَّدأه لمشرب، مف قكلو: (قد ركَّدقت مف الكدر)
عاـ في كؿ ما يفعمو اإلنساف، مف غير بصيرة، كيقدـ عمى فعمو : (عباد اهلل، ال تركنكا إلى جيالتكـ)

. مف غير نظر
ألف اتباع اليكل يجر إلى كؿ فساد في الديف كالدنيا، حسبؾ باتباع اليكل : (كال تنقادكا ألىكائكـ)

فسادان في الديف؛ أف اهلل تعالى ما حكـ بالضبلؿ عممان كقطعان باستحقاقو، إال فيمف اتبع ىكاه، كما قاؿ 
مىى ًعٍمـو }: تعالى مَّدوي المَّدوي عى ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي كىأىضى [. 23:الجاثية]{أىفىرىأىٍيتى مىًف اتَّدخى

. أراد اتباع اليكل، كالرككف إلى الجيالة: (فإف النازؿ بيذا المنزؿ)
 __________

. ميتدم(: ب)في  (1)
 .كمف نسخة أخرل كمف شرح النيج( ب)كمائحان، كما أثبتو مف(: أ)في  (2)
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: ما بقي منو إال شفا، أم قميؿ، كالجرؼ: البقية مف الشيء، يقاؿ: الشفا: (نازؿ بشفا جرؼ ىار)
المتصدع الذم قرب سقكطو كانيدامو، ككزنو : جرؼ الكادم كجانبو التي جرفتو السيكؿ، كاليار ىك

ىاير، ثـ أخرت عينو بعد المو، عمى مثؿ شاكي في شائؾ، : محتمؿ أف يككف فاعبلن، فيقاؿ فيو
، كىك تمثيؿ بالغ في (2)عمى مثؿ شىًكسى كشىًرسى  (1)كالبي في الئب ، كيحتمؿ أف يككف كزنو فىًعؿى 

ما كاف مبنيان عمى غير قاعدة محققة في الديف؛ فإنيا سريعة االنيداـ كالتغير كالشفا الجرؼ في 
. سرعة انيدامو

تمثيؿ بحاؿ مف ال خبرة لو بإيراد األمكر : (ينقؿ الردل عمى ظيره مف مكضع إلى مكضع)
صدارىا، ككنى فبلف يقدٍّيـ رجبلن، كيؤٍّيخر أخرل عف المتحير في : بو عف ذلؾ، كما كنى بقكلو (3)كا 

. أمره، اليدرم كيؼ يصنع
أم مف أجؿ رأيو، أراد أف اضطرابو كفشمو بما كاف مف جية رأيو كاختبلفيا، : (لرأم يحدثو بعد رأم)

. كأنو عمى غير ثبات منيا كقطع
. مف األماني الكاذبة، كالخياالت الباطمة: (يريد أف يمصؽ ما ال يمتصؽ)
. مف األمكر البعيدة، كاآلراء المنقطعة(: (4)كيتقارب ما اليقارب)
أخاؾ أخاؾ، كالصبي الصبي، أم احذركا اهلل تعالى : تكرير مف أجؿ التحذير، كقكليـ: (فاهلل اهلل)

. عف ترؾ أكامره، كالكقكع في مناىيو، كأحذركـ أيضان 
الحزف، كأراد التحذير عف : أشكيتو إذا أزلت شككاه، كالشجا ىك: (أف تشككا إلى مف الييٍشكي شجككـ)

ثارة لؤلحزاف، كجرحان لمصدكر . ذلؾ فإف ذلؾ يككف زيادة في المصيبة، كا 
 __________

(. ب)فعبل، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. كسدس(: ب)في  (2)
. ككناية(: ب)في  (3)
: كيقرٍّيب ما ال يتقارب، كفي نسخة أخرل: يقارب ما ال يتقارب، ك في شرح النيج(: ب)في  (4)

 .كيقارف ما اليتقارف
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مف أجمكـ، كغرضو أنو ال يحدث رأيان مف نفسو يككف فيو فرج  (1)أم: (كال ينقض برأيو ما أبـر لكـ)
. عما أنتـ بصدده، كراحة عف ىمكـ

. الذم أعطيتمكه أكفكـ، كقاـ فيكـ بأمر اهلل: (إنو ليس عمى اإلماـ)
. اهلل عميو، كأكجبو كفرضو (2)أخذه: (إال ما قد حمَّدؿ مف أمر ربو)
. الكعظ لكـ، كالتذكيربما يجب مف حقكؽ اهلل تعالى(: (3)اإلببلغ في المكاعظ)
. كبذؿ الجيد كالكسع، في بياف ما يككف فيو نجاة لكـ، كنفع في الديف: (كاالجتياد في النصيحة)
. باإلظيار ألحكاميا، كاإلبانة لمعالميا: (كاإلحياء لمسنة)
قامة الحدكد ) عمى مف ارتكبيا مف أىؿ الفسؽ كالكفر، كفي كبلمو ىذا داللة [(: (4)عمى مستحقييا]كا 

. عمى أف إقامة الحدكد مكككلة إلى رأم األئمة دكف غيرىـ، كما يقكلو أصحابنا كاألكثر مف الفقياء
صدارالسُّيماف عمى أىميا) . مف المقاتمة الذيف حضركا الكقعة: (كا 
. ابتدرت كذا أم أسرعت في أخذه: أم خذكه كأسرعكا في طمبو، مف قكليـ: (فبادركا العمـ)
صكح النبت إذا يبس، كصكح العكد إذا جفت رطكبتو، كأراد انقطاع (: (5)مف قبؿ تصكيح نبتو)

. عف الدنيا بالمكت (6)حامميو
ما بالمكت كأشغالو: (كمف قبؿ أف تشغمكا بأنفسكـ) . إما بعكارض الدنيا، كا 
. اال ستثارة، كىك إخراجو بعد أف كاف كامنان : المستثار ىك: (عف مستثارالعمـ مف عند أىمو)
. امنعكا فاعمو عنو، كألحقكه أحكاـ ما فعمو مف ذلؾ: (كانيكا عف المنكر)
. أم لينو بعضكـ بعضان، كال تكاطئكا عمى فعمو فتيمككا: (كتناىكا عنو)

 __________
( ب)أم سقط مف : قكلو (1)
. أجره(: أ)في  (2)
. المكعظة: ك في شرح النيج( ب)في  (3)
. كفي شرح النيج( ب)زيادة في  (4)
. نيتو(: ب)في  (5)
 .حاممتو(: ب)في  (6)
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أراد أف نييكـ لغيركـ عف المنكر إنما يككف فرعان عمى تناىيكـ : (فإنما أمرتـ بالنيي بعد التناىي)
ـٍ }: عنو، كيصدؽ ذلؾ قكلو تعالى تىنسىٍكفى أىنفيسىكي كفى النَّداسى ًباٍلًبرٍّي كى [. 44:البقرة]{أىتىٍأميري

 



 

 

 كمف خطبة لو عميو السبلـ (100)
ـٍ ًمفى الدٍّييًف مىا كىصَّدى ًبًو }: ، كمنو قكلو تعالى(1)أم سنو: (ال حمد هلل الذم شرع اإلسبلـ) شىرىعى لىكي

ا . شارعات، أم ظاىرات مف قعر الماء (2)حيتاف: أك أظيره مف قكليـ [13:الشكرل]{نيكحن
. مشرعة الماء أم مكرده: جمع شريعة كىي: (فسيَّدؿ شرائعو)
. ، كىك مجاز في حقو(3) [لمف أراد أف يرده]أم سيؿ مكارده : (لمف كرده)
. أم جعمو عزيزان يقير مف أراد مخالفتو: (كأعز أركانو عمى مف غالبو)
. عمؽ فبلف باألمر أم تعمؽ بو: أم تعمؽ بو، مف قكليـ: (فجعمو أمنان لمف عمقو)
ٍمـً }: الصمح، كما قاؿ تعالى: السمـ بفتح السيف ككسرىا، كىك: (كسممان لمف دخمو) ميكا ًفي السٍّي اٍدخي

نما سماه سممان؛ لما فيو مف السبلمة في الداريف[208:البقرة]{كىافَّدةن  (. 4)، كا 
. دليبلن كاضحان ينطؽ بالحؽ فيما يقكلو: (كبرىانان لمف تكمـ بو)
. مف شيد عميو، كيفحمو فيمايريده مف مخالفتو (5)يحجُّ : (كشاىدان لمف خاصـ بو)
(. 6)مف ظممات الجيؿ، كميامو الجياالت الكفرية، كطرؽ اإللحاد العمٌية: (كنكران لمف استضاء بو)
. كتفيـ مف عقؿ عنو ما يرشده، كيقكده إليو مف السبلمة: (كفيمان لمف عقؿ)
. أحكالو كما فيو مف المصالح الدينية الدالة عمى كؿ خير: (كلبان لمف تدبر)
. كعبلمة دالة عمى إرادة الخير لمف أراده: (كآية لمف تكسـ)

 __________
. أسنو(: ب)في  (1)
. جماف(: ب)في  (2)
(. ب)سقط مف  (3)
. في الديف(: ب)في  (4)
. أم يخصمو (5)
 .القمية(: ب)في  (6)
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. ىداية لمف عـز عمى اتباع المصالح، كانتحاء المراشد: (كتبصرة لمف عـز)
. كفيو اعتبار لمف كاف منزجران بالمكاعظ، معكالنعمييا: (كعبرة لمف اتَّدعظ)
ٍيرنا لىييـٍ }: نفسو كأرشدىا، كما قاؿ تعالى: (كنجاة لمف صدَّدؽ) دىقيكا المَّدوى لىكىافى خى ، [21:محمد]{فىمىٍك صى
[. 66:النساء]{كىأىشىدَّد تىٍثًبيتنا}
صدر لمف اتكؿ عميو، كجعمو عمدة لو في  (1)ككثكؽ كاطمئناف كانشراح: (كثقة لمف تككؿ)



 

 

(. 2)أحكالو
األمر إليو؛ ألف تفكيض األمر إلى اهلل تعالى ىك االنقياد ألمره كاالحتكاـ : (كراحة لمف فكض)

. لقضائو، كفي ىذا راحة لمقمكب كالخكاطر عف إتعابيا بالتفكر في العكاقب
عمى مشقتو، كمراعاة أحكالو؛ فإنو يككف لو جنة كاقية عف جميع العكارض : (كجنة لمف صبر)

. كاآلفات
(. 4)الحؽ أبمج كالباطؿ لجمج: المسالؾ، كمنو قكليـ (3)كاضح: (فيك أبمج المناىج)

 __________
. في انشراح صدر مف اتكؿ عميو(: ب)في  (1)
(. ب)كجعؿ عمدة في أحكالو، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. كمف نسخة أخرل( ب)كأ كضح، كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
 .يتمجمج(: ب)في  (4)
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جمع كليجة، كأراد إما أف بكاطنو كخكاصو ظاىرة منكشفة لمف أرادىا، : الكالئج: (كاضح الكالئج)
ما أف يككف مراده أف مداخمو كطرقو  (1)كليجة الرجؿ أم: استعارة مف قكليـ بطانتو كخاصتو، كا 

ـٍ يىتَّدًخذيكا ًمٍف }: كلجت الدار أم دخمت فييا، كمنو قكلو تعالى: كمسالكو متضحة، أخذان مف قكليـ لى كى
ةن  ًليجى سيكًلًو كىالى اٍلميٍؤًمًنيفى كى ما أف يريد أف  [16:التكبة]{ديكًف المَّدًو كىالى رى أم دخيمة تخالؼ الديف كتضاده، كا 

أحكامو كلكازمو كتكابعو يدخؿ فييا كيتمبس بيا مف فعميا، أخذان ليا مف الكليجة كىك ستر أك 
. ، كىذه المعاني كميا متقاربة محتممة كما ترل(2)كيؼ

أعبلمو المنصكبة  (3)أشرقت الشمس كشرقت، إذا ظير نكرىا كفشا، كأراد أف: (مشرؽ المنار)
. ظاىرة لمف أمَّديا كقصدىا

يصؼ  (5)مشرؼ أم عاؿ، قاؿ ابف دريد (4)جبؿ: عالي المركب، كمنو قكليـ: (مشرؼ الجكاد)
: فرسان لو

ٍرشيعه عىٍردي النَّدسا.... كميٍشًرؼي األٍقطىاًر خىاضى ًبحضًنًو  ٍيرىل جي ( 6)حاني القيصى
 __________

(. ب)أم سقط مف : قكلو (1)
. كىك ستران ك كيفان (: ب)في  (2)
(. ب)إف سقط مف : قكلو (3)
. جمؿ، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أثبتو: في النسخ (4)



 

 

 مف أئمة المغة كاألدب، [ ى321-223]ابف دريد ىك محمد بف الحسف بف دريد األزدم، أبك بكر  (5)
االشتقاؽ في األنساب، : كىك صاحب المقصكرة الدريدية، كلد في البصرة، كلو مؤلفات منيا

(. 6/80كانظر األعبلـ )كالمقصكر، كالممدكد كشرحو، كالجميرة في المغة كغيرىا، 
العظيـ : مقصكرة، أسفؿ األضبلع أك آخر ضمع في الجنب كأصؿ العنؽ، كالجرشع: القصيرل (6)

انظر ). عرؽ مف الكرؾ إلى الكعب: الصمب الشديد المنتصب كالنسا: في اإلبؿ كالخيؿ، كالعرد
 .(القامكس المحيط
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(. 1)أراد أنو عاؿو منتصب
. ، كاستعار ذلؾ لك ضكح األحكاـ كالمسالؾ(2)أراد أف نجكمو ال تخبك: (مضيء المصابيح)
إما أنو يكـر مف تمبس بو، أخذان لو مف مضمار الفرس، كىك إكرامو في مدة : (كريـ المضمار)

ما أف مكانو كمستقره كريـ، أخذان لو مف مكاف اإلضمار، كىك مكضع  المضمار، كىك أربعكف يكمان، كا 
. السباؽ لمفرساف

يعمك كال  (4)اإلسبلـ: ))في الرفعة، كىك مجاز كما قاؿ عميو السبلـ (3)عاؿ: (رفيع الغاية)
(. 5()(يعمى

أفراس تجمع لمسباؽ، كال تككف خارجة في مكاف كاحد، بؿ تجمع مف جيات : الحمبة: (جامع الحمبة)
. شتى لممسابقة، كأراد أنو أصميا كقاعدتيا أم أنو جامع لجميع خصاؿ الخير مؤلؼ بيف أشتاتيا

الخطر في المسابقة، كأراد أف سيبقتو نفيسة عالية، ليست : السُّبقة بضـ السيف ىك: (متنافس السُّبقة)
. حقيرة دانية، كىي الجنة ألنياحضران عميو

سيكًلًو }: مكاف مف تعمؽ بو رفيع كجانبو عزيز، كما قاؿ تعالى: (شريؼ الفرساف) ًلرى ًلمَّدًو اٍلًعزَّدةي كى كى
ًلٍمميٍؤًمًنيفى  [. 8:المنافقكف]{كى

اال عتراؼ باهلل كرسكلو كجميع أحكاـ الديف، طريقو الكاضحة التي ال يمكف : (التصديؽ منياجو)
. سمككيا إال بو

 __________
. أراد أنو عالي المنصب(: ب)في  (1)
. أم ال تنطفئ (2)
. عالي(: ب)في  (3)
(. أ)اإلسبلـ، سقط مف : قكلو (4)
 في الباب الخامس كالمائة كعزاه إلى أصكؿ األحكاـ لئلماـ 2/20ركاه في مسند شمس األخبار  (5)



 

 

، كالدارقطني في سننو 6/205أحمد بف سميماف عميو السبلـ، كأخرجو البييقي في السنف الكبرل 
 كعزاه 4/210، كالحديث في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم 2/37، كالركياني في مسنده 3/252

ككشؼ الخفاء  (246)، ككنز العماؿ برقـ 3/213، كنصب الراية لمزيمعي 2/117إلى البخارم 
 . كعزاه إلى غيرىا مف المصادر1/140
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. أعماؿ الخير، كأنكاع الطاعة: (كالصالحات)
. أعبلمو التي ييتدل بيا إليو؛ كالمنار لمطريؽ: (مناره)
. منقطعو، كغاية انقضائو: (كالمكت غايتو)
ما عف مكانو، كالدنيا صالحة ليما : كالمضمار: (كالدنيا مضماره) عبارة إما عف زماف السباؽ، كا 

. جميعان، فإنيما زماف فعؿ الخير كمكانو الذم يستقر لفعمو عمييا
لمجزاء عمى األعماؿ، كما أف الحمبة مكضع  (1)ألنيا ىي المكاف المجتمع فيو: (كالقيامة حمبتو)

. السباؽ لمخيؿ
ٍبقىتوي ) . الجزاء الذم يككف عمى فعمو: (كالجنة سي

: ثـ ذكر حاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو بقكلو
عكد في رأسو نار، كأراد أنو أكمؿ : كرم الزند إذا خرجت ناره، كالقبس(: (2)حتى أكرل قبس القابس)

. بو المقصد، كنيؿ بو الغرض األعمى
أم كأظير أعبلـ الطرؽ لمف كاف محتبسان لضبللو عنيا، كانحرافو عف (: (3)كأنار عممان لحابس)

مسالكيا، فيك كناية عمَّدا أكضح مف أعماؿ اليدل، كأظير مف الحجج النيرة في الديف، كقد تقدـ 
. مختار ىذه الخطبة فأغنانا عف تكريره

: مف رضاؾ، كىك أعظـ المقاسـ كأعبلىا قدران، كما قاؿ: (المَّدييَّـد، اقسـ لو مقسمان مف عدلؾ)
. رجؿ عدؿ إذا كاف مرضيان في شيادتو: أخذان مف قكليـ [72:التكبة]{كىًرٍضكىافه ًمفى المَّدًو أىٍكبىري }
كاجعؿ جزاءه مضاعفان مف الخير الذم مننت بو عميو، : (كاجزه مضاعفات الخير مف فضمؾ)

. بو (4)ككرمتو
 __________

. إليو(: ب)في  (1)
. قبسان لقابس: في النيج (2)
. فيك أمينؾ المأمكف، كشييدؾ يـك الديف، كبعيثؾ نعمة، كرسكلؾ بالحؽ رحمة: )بعده في النيج (3)
 .كمف نسخة أخرل( ب)كقربتو، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
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إما عمى الداعيف إلى تكحيدؾ، كاال قرار بربكبيتؾ مف سائر : (المَّدييَّـد، أعًؿ عمى بناء البانيف بناءه)
ما عمى  الرسؿ كاألنبياء؛ فإنيـ العامركف ألرضؾ، فاجعؿ بناءه مف أرفع أبنيتيـ كأقكاىا قاعدة، كا 

العامميف بالصالحات مف جميع األكلياء كالصالحيف، فإنو أكفاىـ عمبلن، كأشكرىـ سعيان، فارفع 
. عمييـ، ككمو محتمؿ في حقو (1)منزلتو

نيزيالن ًمٍف غىفيكرو }: ما يعدُّ لمضيؼ عند نزكلو، كما قاؿ تعالى: النزؿ: (كأكـر لديؾ نزلو)
. نزلو كريمان عندؾ (2)كأراد اجعؿ [32:فصمت]{رىًحيـو 

. بما أعطيتو إياه مف القرب كالزلفة لديؾ في المقاـ المحمكد الذم كعدتو: (كشرؼ عندؾ منزلتو)
الكسيمة درجة في الجنة، ال يناليا إال نبي، )): الدرجة العالية، كما كرد في الحديث: (كآتو الكسيمة)

(. 3()(فاسألكا اهلل لي الكسيمة
. الرفعة كالفضؿ، الذم ليس لغيره مف األنبياء: (كأعطو السناء كالفضيمة)
. الجماعة، كأراد في جماعتو: الزمرة: (كاحشرنا في زمرتو)

 __________
. كأرفع منزلة عمييـ(: ب)في  (1)
. كاجعؿ(: ب)في  (2)
قاؿ رسكؿ )):  مف حديث بمفظ2/132ركل مثمو اإلماـ القاسـ بف محمد في االعتصاـ  (3)

أكثركا مف الصبلة عميَّد يـك الجمعة، فإنو يـك تضاعؼ فيو األعماؿ، : الميصمى اهلل عميو كآلو كسمـ
: يا رسكؿ اهلل، كما الدرجة الكسيمة مف الجنة؟ قاؿ: ، قيؿ((كأسألكا اهلل لي الدرجة الكسيمة مف الجنة

صمى اهلل عميو كآلو كسمـ،  ((ىي أعبل درجة في الجنة ال يناليا إال نبي، كأرجك أف أككف أنا ىك))
كعزاه إلى مجمكع اإلماـ زيد بف عمي عمييما السبلـ، عف أبيو عف جده، عف عمي عميو السبلـ، 

الكسيمة أعمى درجة في ))، كالحديث بمفظ (148) برقـ 114ص  (ع)كانظر مجمكع اإلماـ زيد 
 .1/435، كعزاه إلى الشفاء لمقاضي عياض 10/487في مكسكعة أطراؼ الحديث ( (الجنة
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كسكراف  (1)الذؿ كاليكاف، كالخزايا جمع خزياف، نحك عطشاف كعطاشى: الخزم: (غير خزايا)
. كسكارل

. فيو رضى (2)عمى فعؿ، أك ترؾ مما ليس لو: (كال نادميف)



 

 

. تنكب عف الطريؽ إذا عدؿ عنيا، كغرضو كال عادليف عف الحؽ: (كال ناكبيف)
. لعيد أخذتو عمينا، في اإلقرار بربكبيتؾ، كالتصديؽ بكحدانيتؾ: (كال ناكثيف)
. عف الطريؽ المستقيمة:(كال ضاليف)
. ألحد مف الخمؽ: (كال مضميف)
. ضاليف عف الحؽ: (!كال مفتكنيف)

: ثـ خاطب أصحابو بقكلو
كـ بو مف اإلسبلـ، (: بمغتـ مف كرامة اهلل لكـ منزلة (3)قد) أراد بما أعطاكـ مف الديف، كبما أعزَّد

: كمكَّدنكـ فيو أف أحمَّدكـ مكانان، كرفعكـ منزلة عظيمة، بمغ مف حاليا أنو
عبد فبلف كخادمو فيمحقو بذلؾ كرامة ألجؿ : الكرامة، بأف يقاؿ (4)تنالكف بيا: (تيكىرـي بيا إماؤيكـ)

( 5)ممكو لو، فإذا كاف ىذا حاؿ األخداـ كاألرقاء فكيؼ حاؿ السادة كالمبلَّدؾ، فشرفيـ المحالة أكبر
. كأكفر (6)كحظيـ أكثر

تيٍكصىؿي بيا ًجيرانيكـ) ىذا جار : العطية، أك مف اإلكراـ كاإلعظاـ، بأف يقاؿ: (7)مف الصمة كىي: (كى
. فبلف

. باإلحساف كالعطية، التي ىي سبب التعظيـ مف جية الغير: (كيعظمٍّيكـ مف ال فضؿ لكـ عميو)
. كال نعمة عميو مف جيتكـ: (كال يد لكـ عنده)
. ألجؿ الديف: (كييابكـ)
. فتككف سببان لمخكؼ: (مف ال يخاؼ لكـ سطكة)
سمطنة كدكلة، فيذه األمكر كميا حاصمة بما أكرمكـ اهلل بو بالديف كاإلسبلـ؛ : (كال لكـ عميو إمرة)

. األصؿ في ىذه األشياء كميا كحصكليا (8)فإنيما ىما
 __________

. كعطشا(: أ)في  (1)
. لؾ(: ب)في  (2)
. كلقد(: ب)في  (3)
(. ب)بيا سقط مف : قكلو (4)
. أكثر(: ب)في  (5)
. أكبر(: ب)في  (6)
. كىك(: ب)في  (7)
 .كفي نسخة أخرل( ب)ىما زيادة في : قكلو (8)
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ما أخذ عمى األنبياء إببلغو إلى الخمؽ ، كأخذ عمى الخمؽ العمؿ بو، : كىك: (كقد تركف عيكد اهلل)
. كالكقكؼ عنده مف جميع األكامر كالنكاىي

. محمكلة عراىا باإلىماؿ ليا، كالترؾ لحقكقيا: (منقكضة)
كقد تركف جممة ابتدائية، أم كأنتـ تركف، كىي في : أم ال تأنفكف مف ذلؾ، كقكلو: (فبل تغضبكف)

. مكضع نصب عمى الحاؿ مف الضمير في بمغتـ، أم بمغتـ في حاؿ رؤيتكـ
أم أنكـ تستنكفكف عف أف تككف ذمـ آبائكـ منقكضة، فكيؼ ال (: ذمـ آبائكـ تأنفكف (1)كأنتـ لنقض)

. تستنكفكف عف نقض ذمـ اهلل كحؿ عقكده
ليكـ ترجع) أحكامو في خمقو، كمصالحو في أرضو : (ككانت أمكراهلل عميكـ ترد، كعنكـ تصدر، كا 

بالفتاكل ترد عميكـ مف جية الخمؽ، كاألجكبة كاألقضية تصدر مف جيتكـ، كالحؿ كالعقد، كأحكاـ 
. السياسة، كأمكر اإليالة راجع إليكـ

سؤاؿ؛ ما كجو تعمؽ ىذا الكبلـ بما قبمو، ككيؼ المبلءمة بينيما؟ 
كجكابو؛ ىك أنو عميو السبلـ لما ذكر نعمة اهلل في الدنيا، بإكراـ العبيد كالجيراف، كشرفيـ ألجؿ شرؼ 

مف يضافكف إليو، أردفو بذكر نعمة اهلل في الديف عمييـ، بما مكف مف الحؿ كالعقد في الفتاكل 
عظامان لحاليا، كتقريرانلما يريد  صداراألحكاـ، كاإللزامات التي الترد تعريفان لمكاقع النعمة كا  كاألقضية، كا 

. مف اإلنكار عمى مصافاة الظممة ، كالسككف ليـ عمى ظمميـ
كىي اإلمرة التي جعميا اهلل ألىؿ الديف كالعمـ منكـ، كتخاذلتـ حتى : (فمكنتـ الظممة مف منزلتكـ)

. اختصكا بيا كممككىا عميكـ قيران 
بأف صاركاممككانعميكـ فقادككـ باالستيبلء كالقير، كما يقاد الجمؿ بزمامو :(كألقيتـ إلييـ أزمتكـ)

. كيجذب بخطا مو
. أحكامو في الخمؽ الدينية كالدنيكية: (كأسممتـ أمكر اهلل)

 __________
 .لبعض(: ب)في  (1)
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يتصرفكف فييا كيؼ شاءكا كليسكا أىبلن إليراد شيءمنيا كال إصداره لبطبلف الكالية : (في أيدييـ)
. كعدـ األىمية

يتكصمكف إلى قضاء مآربيـ الدنيكية بالشبو الباطمة، كالتأكيبلت الفاسدة، : (يعممكف بالشبيات)



 

 

. الخارجة عف مراد اهلل كمقصكده
جميع تصرفاتيـ كسائر مضطرباتيـ، ما ىك إال مف أجؿ قضاء الشيكة : (كيسيركف في الشيكات)

كتنفيذ المذة، ال يخطر ألحد منيـ أمر الديف كحاؿ اآلخرة بباؿ، في كقت مف األكقات، كىذا الكبلـ 
إنمايشير بو إلى بني أمية كسككت مف كاف في عصرىـ عف اإلنكار عمييـ، كتذكر حاليـ في الظمـ 

. كقيرىـ لمخمؽ
قتبلن في الببلد المتباعدة، كاألمكنة المتفاكتة، كتشريدان في : (كايـ اهلل لك فرقككـ تحت كؿ كككب)

. األقاليـ
نما كاف أشر األياـ لما يمقكف فيو مف العقكبة : (!لجمعكـ اهلل لشر يـك ليـ) كىك يـك القيامة، كا 

مف يـك الظالـ عمى  (1)يـك المظمـك عمى الظالـ أشر)): األبدية، كالجزاء األكبر، كفي الحديث
ألف غـ المظمـك منقطع، كغـ الظالـ غير منقطع، كليس يخفى عمى ذم فطنة ما تضمنو ( (المظمـك

ىذا الكبلـ مف الحث عمى البعد عف الظممة، كالرككف إلييـ، كالتقرب إلى اهلل يإيحار صدكرىـ غضبان 
. هلل كمراعاة لحؽ الديف في ذلؾ

 
 (2[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ في بعض أياـ صفيف ](101)
، قاؿ  (4)تجاكؿ الفرساف في الحرب إذا(: جكلتكـ (3)كقد رأيتـ) جاؿ بعضيـ عمى بعض بالكرٍّي كالفرٍّي

: الشاعر
 __________

. أشد: فكؽ الراء داالن، كمراده( ب)كتب في  (1)
. ما بيف المعقكفيف زيادة في شرح النيج (2)
. رأيت: في شرح النيج (3)
 (.ب)إذا زيادة في : قكلو (4)
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مان  اؿ.... كأنا الذم كرد الكبلب مسكٍّي يىا اٍلًمٍنجى اجى ( 1)بالخيؿ تحت عىجى
. تأخركـ عنيا ىربان كتكلية لؤلدبار: (كان حيازكـ عف صفكفكـ)
. تؤخركـ عف مقاماتكـ في الحرب: (ت حكزكـ)
. الذيف ال تمييز ليـ كالعمـ عندىـ: (الجفاة)
(: 2)أكباش الناس كأكغادىـ، كأنشد المبرد: (الطغاـ)

( 3)فما فضؿ المبيب عمى الطَّدغىاـً .... إذا كاف المبيب كذا جيكالن 



 

 

. أىؿ الغمظة كالجفا: (كأعراب أىؿ الشاـ)
. أىؿ الرئاسة كالجكدة: (كأنتـ لياميـ العرب)
. كسط اليامة: كىك (5)جمع يافكخ(: الشرؼ (4)كيآفيخ)
. أكلو كأعبله: أنؼ كؿ شيء: (كاألنؼ المقٌدـ)
نجدىا، كأراد في ىذا كمو أنيـ رؤساء : أعبل ظيره، كسناـ األرض: سناـ الجمؿ: (كالسناـ األعظـ)

. الناس، كأعبلىـ مرتبة كأقدميـ شرفان 
كحكح الرجؿ إذا نفخ : صكت معو بحح، يقاؿ: الغصص منو، كالكحكحة: (كلقد شفى كحاكح صدرم)

. في يده مف شدة البرد
. بآخر األمر، كأف في مكضع رفع فاعؿ لشفا: (أف رأيتكـ بأخرة)
. حازه إذا ألجأه إلى مكاف ضيؽ: (تحكزكنيـ)
. مف قبؿ: (كما حازككـ)
. طردان ليـ عنيا كىربان منيـ: (كتزيمكنيـ عف مكاقفيـ)
. فإف الحرب سجاؿ مرة عميكـ كمرة لكـ: (كما أزالككـ)

 __________
. (كأبي): ، في المساف(كأنا):  كنسبو لمفرزدؽ، كقكلو ىنا1/536البيت في لساف العرب  (1)
محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالي األزدم، أبك العباس المعركؼ بالمبرد : ىك (2)
إماـ العربية ببغداد في زمنو، كأحد أئمة األدب كاألخبار، مكلده بالبصرة ككفاتو ببغداد، [ ى286ػ210]

(. 7/144األعبلـ )الكامؿ، كالمذكر كالمؤنث، كالمقتضب كغيرىا : كلو تصانيؼ منيا
. 2/596لساف العرب  (3)
. كنآ افيخ(: أ)كيآفيخ كما أثبتو، كفي : كشرح النيج( ب)في  (4)
 .جمع نافكخ(: أ)في  (5)
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ـٍ }: القطع كاالستئصاؿ، قاؿ اهلل تعالى: الحس بالسيف الميممة، ىك: (حسان بالنصاؿ) سُّكنىيي ًإٍذ تىحي
حشيت النار أحشييا حشيان، : كقيد النار يقاؿ: كالحش بالشيف المعجمة، ىك [152:آؿ عمراف]{ًبًإٍذًنوً 

. إذا أكقدتيا، ككمو محتمؿ ىا ىنا، كالسماع بالشيف المعجمة
. طعنان بيا، كشجره بالرمح أم طعنو: (كشىٍجران بالرماح)
. ىربان كىزيمة منكـ: (تركب أكالىـ أخراىـ)
. الشاردة(: المطركدة (1)كا إلبؿ الييـ)



 

 

. تزاؿ بالعنؼ كالشدة: (ترمى عف حياضيا)
أماكف الشرب ليا، مثَّدؿ حاليـ في اليزيمة بحاؿ اإلبؿ، لما يمحقيـ في : كىي: (!كتذاد عف مكاردىا)

. ذلؾ مف الفشؿ في حاؿ اليزيمة، كشدة الحاؿ
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ مف خطب المبلحـ (102)
حكاـ ىذه  (2)الظاىرليـ: (ال حمدهلل المتجمي ل خمقو ب خمقو) باألدلة كالبراىيف، مف إبداع المخمكقات، كا 

. المككنات
خبلؼ ذلؾ، مف نفيو، كيختمج في أفئدتيـ  (4)فبل يحتؾ في صدكرىـ(: (3)الظاىر لقمكبيـ بحجتو)

. الشؾ فيو
. اخترع ىذه المخمكقات: (خمؽ ال خمؽ)
حكاميـ: (مف غير ركية) . تفكر كنظر في إبداعيـ كا 
. األفكار كاألنظار: (إذ كانت الركيات)
. ، كترتيب عمكميا(5)بأىؿ القمكب؛ ألف النظر إنما يككف بحكٍّييا: (ال تميؽ إال بذكم الضمائر)
. ألف ذلؾ إنما يختص مف كاف جسمان، كىك تعالى منزه عف الجسمية: (كليس بذم ضمير في نفسو)

 __________
. الييـ، زيادة في النيج (1)
(. ب)ليـ سقط مف : قكلو (2)
. بحجبو(: ب)في  (3)
. فبل يحيؾ في صدركىـ بقمكبيـ خبلؼ ذلؾ(: ب)في  (4)
 .بحكميا(: ب)حؾَّد في صدرم، كأحؾَّد كاحتؾَّد بمعنى عمؿ، كفي  (5)
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نفذ عممو بما كاف مستكران، كشبيو بالخرؽ؛ ألف كؿ مخركؽ (: غيب السترات (1)خرؽ عممو باطف)
. كرآه (2)باإلنساف يبصر ما

كاستكلى عمى غامض ما كاف حاصبلن في الصدكر، مف العقائد : (كأحاط بغمكض عقائد السريرات)
. الصحيحة كالفاسدة

سماعيؿ: كىي: (كاختار محمدان صمى اهلل عميو كآلو مف شجرة األنبياء) . ذرية إبراىيـ كا 
. الكٌكة، كىي فارسية معربة: المشكاة ىي: (كمشكاة الضياء)
. الخصمة مف الشَّدعىر: الذؤابة كاحد الذكائب، كىي: (كذؤابة العمياء)



 

 

قريش البطاح، كىك لمف كاف : مف خبلصتيـ، كيقاؿ (3)أراد بطحاء مكة، كأراد أنو: (كسرة البطحاء)
(. 4)في مكة نفسيا، كقريش الضكاح لمف كاف خارجان عنيا

. ألف الظممة ميما كانت مشتدة فضياء المصباح أشد كأكثر: (كمصابيح الظممة)
كاحد الينابيع، كىك النيرالجارم، كىذه األكصاؼ حاصمة في حقو صمى : الينبكع: (كينابيع الحكمة)

. اهلل عميو كآلو
. بعرضو عمى كؿ أحد ممف كاف بو عمة: (طبيب دكَّدار بطبو)
. أحكميا كأصمحيا، كجعؿ لكؿ عمة منيا مرىمان يخصو: (قد أحكـ مراىمو)
. بالنار (6)التي يضعيا عمى الجراحة يحسميا(: (5)كأحمى مكاسمو)

 __________
. كفي نسخة أخرل كفي شرح النيج( ب)باطف، زيادة في : قكلو (1)
. مما: في نسخة أخرل (2)
(. ب)إنو زيادة، في : قكلو (3)
كبنك كعب بف لؤم يفخركف عمى بني عامر بف : 7/182قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (4)

لؤم بأنيـ سكنكا البطاح، كسكنت عامر بالجباؿ المحيطة بمكة، كسكف معيا بنك فير بف مالؾ رىط 
: أبي عبيدة بف الجراح كغيره، قاؿ الشاعر

فحممت منيا بالبطا 
 

ح كحؿ غيرؾ بالظكاىر 
 
. مكاسمو جمع ميسـ بالكسر كىك المككاة (5)
 .أم يككييا (6)
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أراد بذلؾ مثاالن في حؽ الرسكلعميو السبلـ، فإف الطبيب الحاذؽ : (يضع ذلؾ حيث الحاجة إليو)
الماىر في عمـ الطب، ال يقصرعف عبلج كاحد ، كاستعماؿ دكاء مخصكص بؿ يعالج كؿ مريض 
بعبلج يميؽ بو، كيستعمؿ في كؿ داء مايختص بو مف األدكية؛ ألنو عميو السبلـ كاف يكمـ الناس 

. ، فيضع الحكمة مكاضعيا حيث يحتاج إلييا(1)عمى قدرعقكليـ، كبحسب أمزجتيـ
. عف بصائرىا فيكضح ليا أمرىا: (مف قمكب عمي)
ـه ) . عمَّدا ينجييا مف سماع الكممة، فيقرىا في آذانيـ: (كآذاف صي



 

 

. عف النطؽ اليككف نافعان ليا فينطقيا بذلؾ: (كألسنة بيٍكـه )
أم يضع الحكمة باالتعاظ كالتنبيو حيث تككف القمكب الغافمة عمَّدا : (فيتتبع بدكائو مكاضع الغفمة)

. ينجييا
. كحيث تككف الحيرة في أمر دينيـ، فيفرج األمر عنيـ بحكمتو: (كمكاطف الحيرة)
. قبؿ ذلؾ، بؿ كانكا في جيالة الكفر كضبللة البدعة: (لـ يستضيئكا بأنكار الحكمة)
. العمى، كحنادس الحيرة (3)فيـ مف أجؿ ذلؾ في ظممة(: العمـك الثاقبة (2)كلـ يقدحكا بزناد)
. أراد جميع ما قدمو مف الحيرة كالغفمة: (فيـ في ذلؾ)
. التي ال راعي ليا، فيي تتفرؽ مف جانب إلى جانب: (كاألنعاـ السائمة)
ارىًة أىٍك أىشىدُّ }: بجفاء الطبائع كغمظيا بالبدعة كالكفر، كما قاؿ تعالى: (كالصخكر القاسية) فىًييى كىاٍلًحجى

[. 74:البقرة]{قىٍسكىةن 
. أم انكشفت: (قد انجابت السرائر)
. ألىؿ العقكؿ المبصرة: (ألىؿ البصائر)
الذم : كظيرت طريؽ الحؽ لمف كاف سالكان غيرىا، كالخابط ىك: (ككضحت محجة الحؽ لخابطيا)

. يأتي عمى غير طريؽ
. [بظيكر عبلماتيا]: (كأسفرت الساعة عف كجييا)

 __________
. أمرىـ، كما أثبتو مف نسخة أخرل(: ب)أمرضيـ، ك في (: أ)في  (1)
. بزنادة(: ب)في  (2)
 .ظمـ العنا: ظمـ، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (3)
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(. 1) [في الحؽ كالباطؿ]: (كظيرت العبلمة)
: لطالبيا، كغرضو مف ىذاالكبلـ أحد أمريف: (لمتكسميا)

الحؽ، ككشؼ عف الضبللة، كأرل الحكمة بما  (2)إما ما كاف مف الرسكؿ عميو السبلـ فإنو قد أظير
ما أف يريد بذلؾ مشيران إلى نفسو، فإنو قد أباف الحؽ فيما ىك بصدده،  (3)جاء بو عميو السبلـ، كا 

. الكاضحة في حاؿ ىذه الفتف كغيرىا (4)ككشفو كأباف الطرؽ
. كأنكـ جمادات، أك كأنكـ أمكات ال حراؾ بكـ: (ما لي أراكـ أشباحان ببل أركاح)
أك كأنكـ أركاح مجردة عف األبداف، كال تيٍقًبميكف عمى ما فيو صبلح لكـ، (: ببل أشباح (5)أك أركاحان )

مف العبادة كالجياد في اهلل لعدككـ، كالركح كالشبح ال انفصاؿ ألحدىما عف اآلخر، كال يقكمفَّد 



 

 

. أحدىما كال ينفع إال مع صاحبو
الحاؿ في مجانبة الكبائر،  (6)إصبلح: العبادة، كالصبلح ىك: النسؾ ىك: (كنيسَّداكان ببل صبلح)

. فالعبادة مف دكنيا محاؿ ال تنفع
. التصرؼ، كككنو تصرفان مف غير ربح عناء كشقاء المنفعة فيو: كالتجارة ىي: (كتجاران ببل أرباح)
. تتصرفكف تصرفات أىؿ ا ليقظة: (كأيقاظان )
. جمع نائـ، لقعكدكـ عف الجياد، فأنتـ في حكـ النائـ: (نكمان )
. مشاىدكف باألعيف الناظرة: (كشيكدان )
. بمنزلة الغائب في دفع النفع: (غيَّدبان )
. أم كأنتـ جماعة ناظرة بأعينيا: (كناظرة)
. عمَّدا يراد بكـ مف أمر الجياد، كأعماؿ اآلخرة(: (7)عميان )
. الكبلـ (8)لمنطؽ كأجراس: (كسامعة)

 __________
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (1)
(. ب)ظير، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. باف(: أ)في  (3)
. الطريؽ(: ب)في  (4)
. كأركاحان (: أ)في  (5)
. صبلح(: ب)في  (6)
. عمياء: في شرح النيج (7)
 .كأخراس، فمعمو تصحيؼ(: ب)في  (8)
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. إلعراضيـ عف المكاعظ، كتركيـ العمؿ بيا بمنزلة الصـ الذيف ال يسمعكف(: (1)صمان )
. بالكبلـ في كؿ مايضرىا، كاليككف نافعان ليا: (كناطقةن )
، أك نيي عف منكر، كىذا األسمكب مف عمـ (3)عف الخطاب النافع في األمر بمعركؼ(: (2)بكمان )

( 4)البديع، كىك الممقب بالطباؽ، كىك ذكر الضديف جميعان، قد أكرده عمى ىذا النمط العجيب كاستاقو
. فصار بالغان كؿ مبمغ في الحسف كالرشاقة

أراد بذلؾ ما يككف في آخر الزماف مف فتنة الدجاؿ، كغيرىا مف : (راية ضبلؿ قد قامت عمى قطبيا)
. ، فإف الرحى إنما تككف مييأة لمطحف بذلؾ(5)الفتف، كشبييا بالرحى في كماليا كاستيساقيا



 

 

. صارت مف جيات مختمفة، كأنحية متفاكتة(: (6)كتفرقت شعبيا)
. استعارة في االستيبلء ك اإلحاطة: (تكيمكـ بصاعيا)
. قدر مدٍّي اليديف عرضان : استعارة في القير كالغمبة، كالباع: (كتخبطكـ بباعيا)

 __________
. صماء: في شرح النيج (1)
. بكماء: في شرح النيج (2)
. لمعركؼ(: أ)في  (3)
. أم نظمو (4)
. أم كانتظاميا (5)
 .شعبيا: في النيج (6)
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، كفي الحديث(: الممة (1)قائدىا خارج عف) إفَّد الدَّدٌجاؿ أعكر كأف عينو : ))بكفره الٌدعائو أنو ربٌّي
فَّد ربَّدكـ ليس بأعكر (. 2()(عنبة طافية، كا 

مَّدة) مة بكسر الضاد: (قائـ عمى الضَّد الحالة مف الضبلؿ، كا : ثابت مستقيـ عمى الضبلؿ كالزلؿ، كالضٍّي
كبة، كبفتحيا . ضؿ بتضبلؿ: الباطؿ، كيقاؿ لو أيضان : الكاحدة مف الضبلؿ، كبضميا: لرٍّي

عبارة عف : ما رسب مف كؿ شيء، كىك: الثفالة: (فبل يبقى منكـ يكمئذ إال ثيفالة كثيفالة القدر)
. الردمء، كأراد في زماف الدجاؿ

. مف كؿ ما كضع فيو (3)كىك ما يبقى في أسفؿ الًعٍدؿ: (كنيفاضة كنيفاضة الًعكـ)
. عند الدبغ لو؛ ألنو ال يبقى منو جانب إال نالتو يد الدابغ: (يعرككـ عرؾ األديـ)
دقُّوي حتى ال يبقى منو شيء قائـ عمى : أم المحصكد مف الزرع، كدكسو: (كيدكسكـ دكس الحصيد)

. ساقو، كجعؿ ذلؾ كمو استعارة في عظميا، كشدة أمرىا
. بالمكت، أك بأمر يجعؿ اهلل لو فيو فرجان : (كيستخمص المؤمف مف بينكـ)

 __________
. مف: في النيج (1)
ف ربكـ ليس بأعكر: ))الحديث بمفظ (2) في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم (( إف الدجاؿ أعكر، كا 
 3/130، كأخرج طرفان منو ابف األثير في النياية 3/250 كعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ 3/95

ىي : عنبة طافية: قاؿ في شرح قكلو ((كأف عينو عنبة طافية)): في صفة الدجاؿ: فقاؿ ما لفظو
أراد بو الحبة الطافية : كقيؿ. الحبة التي قد خرجت عف حد نبتة أخكاتيا فظيرت مف بينيا كارتفعت



 

 

، كسنف (1598)انتيى، كالحديث في البخارم رقـ . عمى كجو الماء شبو عينو بيا، كاهلل أعمـ
. 7/488 كمصنؼ ابف أبي شيبة 4/514الترمذم 

 .الغرارة: الًعدؿ (3)
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أضعفيا كأردأىا، : اليزيؿ مف األشياء: (كما يستخمص الطير الحبة البطينة مف بيف ىزيؿ الحب)
. المممكءة النافعة الجيدة: كأراد بالبطينة

. عمَّدا أخاطبكـ بو، كأزجركـ بسماعو: (أيف تذىب بكـ المذاىب)
. الظُّمىـ بالسير في الشبيات، كاإلقامة عمييا: (كتتيو بكـ الغياىب)
جمع كاذبة، كىي إما بمعنى : خدعو إذا أراه شيئان، كغرضو خبلفو، كالككاذب: (كتخدعكـ الككاذب؟)

ما صفة بمعنى الخصمة الكاذبة، كىك . األماني كالتسكيفات: (1)الكذب، كا 
. في النككص كالتأخرعٌما أريده بكـ كأتكسمو فيكـ مف قتاؿ عدككـ: (كمف أيف تؤتكف)
أىفىكىو يىأًفكيو إذا صرفو : أم طريؽ تصرفكف، عمَّدا أقكؿ لكـ مف الحؽ، تقكؿ (2)مف: (!كأنى تؤفككف)

. عف مراده
فاآلجاؿ مكتكبة عند اهلل مقدرة، ال يزاد عمييا كال ينقص منيا، فؤلم : [38:الرعد]({ًلكيؿٍّي أىجىؿو ًكتىابه })

شيء يككف التأخر عف الجياد، كما أحسف كركد ىذه اآلية في ىذا المكاف؛ لما فييا مف المطابقة لو 
. كالمبلءمة لمعناه

ٍيبىة إياب) رجكع كىأىٍكبىةه، فإلى متى تككف ىذه الغفمة منكـ،  (3)أم ال غيبة إال كيرجى لو: (كلكؿ غى
! ؟.كأم حيف ترجعكف عنيا

لىًكٍف }: (4)العالـ باهلل، المنقطع إليو في العبادة، كما قاؿ تعالى: الربانيُّ ىك: (فاستمعكا مف ربَّدانيَّدكـ) كى
بَّداًنيٍّييفى  [. 79:آؿ عمراف]{كيكنيكا رى

( 5)كلما مات ابف عباس، قاؿ بعضيـ
 __________

. كىي(: ب)في  (1)
. عف(: ب)في  (2)
. ليا(: ب)في  (3)
(. ب)تعالى سقط مف : قكلو (4)
المعركؼ بابف الحنفية، ذكره كذكر الركاية " القائؿ ىك محمد بف اإلماـ عمي بف أبي طالب  (5)

أخرجو : ، كقاؿ3/116السيد العبلمة المجتيد مجد الديف المؤيدم رضي اهلل عنو في لكامع األنكار



 

 

. أبك عمر، كالبغكم
 .1/1100، كلساف العرب 2/181كانظر الركاية في النياية البف األثير : قمت_… _ 
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. مات رباني ىذه األمة: 
. في االستماع، كترؾ الغفمة(: قمكبكـ (1)كأحضركه)
. كانتبيكا إف دعاكـ ألمر الجياد: (كاستيقظكا إف ىتؼ بكـ)
الذم يبعثو القـك ليطمب ليـ الكؤل، كىك مف األمثمة الجارية عمى ألسنة : الرائد: (كليصدؽ رائد أىمو)

الرائد ال يكذب أىمو، كغرضو مف ىذا ىك أني إنما أعظكـ بيذه المكاعظ، طمبان : العرب، يقاؿ فيو
(. 2)لنجاتكـ، كسعيان في إصبلحكـ

. فبل يشغمو شيء عف ذلؾ: (كليجمع شممو)
. حتى اليككف غافبلن عمَّدا يقاؿ لو: (كليحضر ذىنو)
ما فرَّدؽ لكـ بيف الحؽ كالباطؿ: (فمقد فمؽ لكـ األمر) . إما أراكـ بصائركـ في الديف، كا 
أراد أف الخرز إذا نظمت في العقد، فإف كؿ خرزة منو منفمقة عما يمييا فمقان ال يمتئـ : (فىٍمؽى الخرزة)

. أبدان 
ٍمغة) قىرفىوي قىٍرؼى الصَّد القشر، كقرؼ الصمغة إذا أخذىا مع شيء مف العكد، كفي : القرؼ ىك: (كى

، يعني إذا أخذت جميع ما عنده، كالضمير في فمؽ كقرؼ (3)تركتو عمى مثؿ مقرؼ الصمغة: المثؿ
. ىك لمربانٌي في أكؿ الكبلـ

. اإلشارة إلى ما تقدـ ذكره مف ىذه الفتنة: (فعند ذلؾ)
. استقر، كثبتت قكاعده، فقصد مف كؿ جية: (أخذ الباطؿ مآخذه)
. مف كؿ شبية كباطؿ: (كركب الجيؿ مراكبو)
ما الضبللة الطاغية، كأراد اشتد أمرىا، كجاكز حدىا في : (كعظمت الطاغية) إما الطغياف، كا 

. العصياف كالمخالفة كؿ حد كنياية
ما الفرقة الداعية إلى الخير: (كقمت الداعية) . إما الدعاء إلى الخير، كا 
بالفساد كالفجكر،  (4)المطاكلة: استطاؿ عمى أىمو، كالمصاكلة: (كصاؿ الدىر ًصيىاؿ السبع العقكر)

. كشبيو بالسبع العقكر لما يصيب أىمو مف ألمو
 __________

. كاحضركا(: ب)في  (1)
. صبلحكـ(: ب)في  (2)



 

 

-. خ-، أعبلـ نيج الببلغة 3/67لساف العرب  (3)
 (.أ)المطاكلة، سقط مف : قكلو (4)
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. ترديده لصكتو في حنجرتو بطران كأشران : الفحؿ المكـر عند أىمو، كىديره: الفنيؽ: (كىدر فنيؽ الباطؿ)
. كظـ البعير إذا أمسؾ عف الجرة، كأراد أنو كاف مكظكمان مف قبؿ بظيكرالحؽ كاستيبلئو: (بعد كظـك)
صاركا كاإلخكة في التصافي كالتداىف عمى المعاصي، مف غير (: (1)كتكاخى الناس عمى الفجكر)

. إنكار كال منع كما يفعؿ اإلخكة
ما ألنو يمنٍّييو األماني الباطمة،  (2)إما أنو: (كتحابُّكا عمى الكذب) ال كجو لممحبة إال أنو يكذب، كا 

. كيىًعديه بالمكاعد المزخرفة، فيحبو مف أجؿ ذلؾ، ككمو محابة عمى الكذب
ما ألنو يعظو : (كتباغضكا عمى الصدؽ) إما ألنو الكجو لبغضو إياه إال ألنو صادؽ في مقالتو، كا 

ر عنده ما يؤكؿ إليو أمره في اآلخرة، كيصدقو ىذه األحاديث فيبغضو مف أجؿ  فو باهلل كيقرٍّي كيخكٍّي
. ذلؾ، فيذا ىك مراده بقكلو

. اإلشارة إلى ماذكره مف ىذه األىكاؿ، كىي أمارة لكجكد الساعة كقياميا: (فإذا كاف ذلؾ)
مىا }: بطؿ بعد ذلؾ، كتبلشى أمره، كما قاؿ تعالى (4)أم أف الكلد إذا انعقد(: (3)كاف الكلد غيظان ) كى

ـي  ا [. 8:الرعد]{تىًغيضي األىٍرحى
. فبل ينتفع بو (6)أم يأتي في غير كقتو في أياـ القيظ(: (5)كالمطر قيظان )
. في الضراكة كاالستبلب: (ككاف أىؿ ذلؾ الزماف ذئابان )
. في العداكة كشدة االفتراس لما صادفكه: (كسبلطينو سباعان )

 __________
. كتياجركا عمى الديف: بعده في النيج (1)
(. ب)أنو زيادة في : قكلو (2)
. انتيى. أم لكثرة عقكؽ األبناء لآلباء(: كاف الكلد غيظان : )قاؿ ابف أبي الحديد في شرح قكلو (3)
. كمف نسخة أخرل( ب)اتعقؿ، ىكذا، كما أثبتو مف (: أ)في  (4)
كتفيض المئاـ فيضان، كتغيض الكراـ : قيضان، كىك تصحيؼ، كبعده في النيج(: ب)ك( أ)في  (5)

. غيضان 
 .القيض، كىك تصحيؼ(: ب)ك( أ)في  (6)
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أراد أدناىـ منزلة يشبو الذئب في افتراسو، كأعبلىـ يشبو السبع في شدة عداكتو، : (كأكساطو أكاالن )
أيكيمييىا }: كأكساطيـ منزلة أكاالن بالتخفيؼ، كىك جمع أيكيؿ كىك ما يؤكؿ، كما قاؿ تعالى

ـه  اًئ . كأكَّداالن بالتشديد جمع آكؿ مثؿ جاىؿ كجيَّداؿ [35:الرعد]{دى
. مف شد ة الفاقة الحراؾ بيـ: (كفقراؤه أمكاتان )
ًإٍف أىٍصبىحى }: غارت عينو غكران أم ذىبت، قاؿ اهلل تعالى: أم ذىب، مف قكليـ: (كغار الصدؽ)

ـٍ غىٍكرنا . أم ذاىبان  [30:الممؾ]{مىاؤيكي
. ظير كانتشر: (كفاض الكذب)
كىك مبغض  (1)أم أف المكدة صارت نفاقان، يظير لو مف لسانو المكدة: (كاستعممت المكدة بالمساف)

. لو بقمبو
أراد أف العداكة صارت في القمكب، نقيض األمر كعكسو فإنيا محؿ : (كتشاجر الناس بالقمكب)

. المصادقة كالمحبة كالمكدة
ما مبلـز ليـ متصؿ بيـ كا تصاؿ األنساب : (كصار الفسكؽ نىسىبان ) إما يتكارثكنو قرنان بعد قرف، كا 

. بعضيا ببعض كاشتباكيا
(. 2)لقمتو فصار بمنزلة الطرفة كاألعجكبة، يعجب منو كؿ أحد لقمتو كندرتو: (كالعفاؼ عجبان )
بأف صارت أحكامو عمى عكس ما كانت عميو، فصار بمنزلة مف : (كلبس اإلسبلـ لبس الفرك مقمكبان )

لبس فركة عمى خبلؼ عادتو، فقد أشارعميو السبلـ في ىذه الخطبة إلى ىذه العمـك الغيبية، كىي 
عبلمو لو بمايككف مف ذلؾ . مأخكذة مف جية الرسكؿ، كا 

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ  (103)
. أم ذليؿ ألجؿ سمطانو كتكبره(: لو (3)كؿ شيء خاضع)
(. 4)أم لكاله لما حصؿ، كلما كاف مكجكدان بو: (ككؿ شيء قائـ بو)
. أم ىك الذم يغنيو: (غنى كؿ فقير)
. باالنتصارلو، كاألخذبحقو: (كعز كؿ ذليؿ)
. باالنتصاؼ لو ممف ظممو: (كقكة كؿ ضعيؼ)

 __________
(. ب)المكدة سقط مف : قكلو (1)
. كندكره(: ب)في  (2)
. خاشع لو: في النيج (3)
 (.ب)بو، سقط مف : قكلو (4)
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، كالميؼ ىك: المميكؼ: (كمفزع كؿ مميكؼ) إليو  (1)التحسر كالحزف، أم أنو تعالى ييٍفزىعي : المظمـك
. عند الظمـ فيأخذ عمى يد الظالـ كينصؼ منو

. إلدراكو لكؿ مدرؾ: (مف تكمـ سمع نطقو)
. لعممو بكؿ المعمكمات (2)ما حكاه صدره، كأكنتو جكانحو: (كمف سكت عمـ سره)
مىا }: ألنو إذا كاف مريدان لتبقية الحيكانات فبل بد مف رزقيا لدكاـ حياتيا: (كمف عاش فعميو رزقو) كى

مىى المَّدًو ًرٍزقييىا [. 6:ىكد]{ًمٍف دىابَّدةو ًفي األىٍرًض ًإالَّد عى
ًميعنا}: فيجازيو عمى أعمالو خيرىا كشرىا: (كمف مات فإليو منقمبو) ـٍ جى [. 4:يكنس]{ًإلىٍيًو مىٍرًجعيكي
. بأحداقيا كما ترل سائرالمرئيات: (لـ ترؾ العيكف)
. بالمشاىدة، كما تخبر عف سائر المشاىدات الجسمية كالعرضية: (فتخبر عنؾ)
. عمى كجكد كؿ مكجكد مف المخمكقات (3)لككنؾ أزليان سابقان : (بؿ كنت قبؿ الكاصفيف مف خمقؾ)

لـ ترؾ العيكف حتى أكرده عمى أثره؟  (4):بؿ كنت قبؿ الكاصفيف بقكلو: سؤاؿ؛ ما كجو تعمؽ قكلو
 __________

. اليفزع(: أ)في  (1)
. كاكتسبتو جكارحو(: ب)في  (2)
. سابؽ عمى كجكدؾ(: أ)في  (3)
 .بقكلو، كما أثبتو(: ب)بقكلؾ، كفي (: أ)في  (4)
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أف المعنى لـ ترؾ العيكف، كلك رأتؾ لكانت كاصفة لؾ؛ ألف كؿ مف رأل شيئان كصفو ال : كجكابو؛ ىك
لـ ترؾ ): محالة، كأنت قبؿ الكاصفيف كجكدان فبل جـر كجب الحكـ باستحالة ككنؾ مرئيان، كقكلو

مع ما قبمو مف أنكاع البديع يسمى االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب، كلو قدـ راسخة في عمـ  (العيكف
يَّداؾى ]مىاًلًؾ يىٍكـً الدٍّييًف، ًإيَّداؾى نىٍعبيدي }: البياف، فمف الغيبة إلى الخطاب، كقكلو تعالى كىاً 

ٍيفى }: كمف الخطاب إلى الغيبة، كقكلو تعالى [5-4:الفاتحة]{(1)[نىٍستىًعيفي  ٍنتيـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ كىجىرى تَّدى ًإذىا كي حى
يىاحى نيٍشرنا}: كمف الغيبة إلىالتكمـ، كقكلو تعالى [22:يكنس]{ًبًيـٍ  [ 57:األعراؼ]{(2)كىىيكى الَّدًذم ييٍرًسؿي الرٍّي

كىك مف أساليب االفتناف في الكبلـ؛ ألنو إذا نقمو مف أسمكب  [9:فاطر]{سيٍقنىاهي ًإلىى بىمىدو مىيٍّيتو }: ثـ قاؿ
. إلى أسمكب آخر كاف ذلؾ أنشط لمسامع، كأكفر في اإلصغاء مف جريو عمى أسمكب كاحد



 

 

. فيككف كجكدىـ لؤلنس بيـ لؾ: (لـ تخمؽ الخمؽ لكحشة)
عدامان ليا(: (3)كال استعممتيـ لمنفعة) . لؾ فيككف فقدىـ إزالة لتمؾ المضرة، كا 
. باليرب، فيككف ناجيان منؾ، كممتنعانعميؾ: (كال يسبقؾ مف طمبت)
ـٍ }: يذىب عنؾ مف انتقمت منو بالعقكبة كأخذتو بيا، كما قاؿ تعالى: (كال يفمتؾ مف أخذت) ٍذتييي فىأىخى

[. 5:غافر]{فىكىٍيؼى كىافى ًعقىابً 
ألف إميالو كاف بغرض آخر غيرالعجز، فميذا لـ يكف تركو عجزان : (كال ينقص سمطانؾ مف عصاؾ)

. كنقصان 
ألف الزيادة إنما تعقؿ في حؽ مف يتكثَّدر بالزيادة، أك يمحقو بيا نفع، : (كال يزيد في ممكؾ مف أطاعؾ)

. كاهلل تعالى منزَّده عف ذلؾ كمو
 __________

(. ب)سقط مف  (1)
. بالنكف كىي قراءة نافع{ نشران }ىكذا في النسختيف  (2)
 .بمنفعة(: ب)في  (3)
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أراد أف أمره نافذ في كؿ ما سبؽ بو عممو، ال يرد ذلؾ عف : (كال يرد أمرؾ مف سخط قضاءؾ)
. لذلؾ ال يككف مانعان مف إنفاذه في حقو (1)مجراه سكاء سخطو مف كقع بو أك رضي بو، ككراىتو

دباره عنو، فإنو مفتقر إما  (2)أراد أنو مع تكليو: (كال يستغن ي عنؾ مف تكلى عف أمرؾ) عف األمر كا 
ما إلى رزقو كعافيتو فبل يعقؿ استغناؤه بحاؿ . إلى مغفرة اهلل تعالى بالتكبة كاإلنابة، كا 

. باإلضافة إليؾ: (كؿ سر عندؾ)
. في الظيكر كاإلحاطة: (عبلنية)
. في الكشؼ كاإلبانة: (ككؿ غيب عندؾ شيادة)
نما سمي أبدان لدكامو: أم الدائـ، كاألبد: (أنت األبد) . الدىر، كا 
. أم الغاية لدكامؾ، كال انتياء لو: (فبل أمد لؾ)

الغاية، كأراد أنت الغاية لكؿ شيء فبل غاية : بالميـ، كاألمد ىك (أنت األمد): كفي بعض النسخ
. كالحد ألمدؾ

. يرجع إليؾ كؿ شيء كيؤكؿ: (كأنت المنتيى)
: حاص عنو إذا عدؿ، كمنو قكلو تعالى: ال ميرب عنؾ كال عدكؿ، مف قكليـ: (فبل محيص عنؾ)
[. 36:ؽ]{ىىٍؿ ًمٍف مىًحيصو }



 

 

يصمح لمزماف، ك المكاف، كالمصدر جميعان، كأراد أنت صاحب ىذه األمكر، كمالكيا : (كأنت المكعد)
. زماف الكعد كمكانو، كنفس الكعد

. ال مفر منؾ(: منجى منؾ (3)ال)
ىيكى }: استعارة في اإلحاطة، كالممؾ كاالستيبلء، كما قاؿ تعالى: (إال إليؾ، بيدؾ ناصية كؿ دابة)

[. 56:ىكد]{آًخذه ًبنىاًصيىًتيىا
ليؾ مصير كؿ نسمة) . مرجعيا كمآليا بالمكت كالنشر: (كا 
ننزىؾ عمَّدا ال يميؽ بؾ، كسبحاف اسـ لمتسبيح عمـ لو كليس مصدران عمى الحقيقة، كمثمو : (سبحانؾ)

. الكبلـ فإنو اسـ، كالمصدرمنو التكميـ
. تعجب مف باىر الخمؽ كجبلؿ القدرة: (!ما أعظـ ما نرل مف خمقؾ)

 __________
. ككراىيتو(: ب)في  (1)
. تكليتو(: ب)في  (2)
 .فبل منجى: في النيج (3)
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تعجب آخر مف صغره باإلضافة إلى ما ىك أكبر منو كأبير : (!كما أصغر عظيمو في جنب قدرتؾ)
كىك القدرة؛ ألف مف فكَّدر في القدرة ىاف عميو كصغر ما يرل مف المخمكقات عمى عظميا باإلضافة 

. إلييا
الممككت مف الممؾ، كما أف الرغبكت مف الرغبة، كالجبركت مف : (!كما أىكؿ مانرل مف ممككتؾ)

. الجبر، كىك مبالغة في تمؾ المعاني
( 1)الجبلؿ كالعظمة، كأراد أنما ندرؾ: السمطاف ىك: (كما أحقر ذلؾ فيما غاب عنا مف سمطانؾ)

باألعيف حقير ىيف، باإلضافة إلى جبلؿ اهلل كعظيـ سمطانو، الغائب عف األفياـ التي ال يمكنيا 
. عميو (2)إدراكو كال تطمع

ـٍ ًنعىمىوي ظىاًىرىةن }: أجميا كأعظميا، كما قاؿ تعالى: (!كما أسبغ نعمؾ في الدنيا) مىٍيكي كىأىٍسبىغى عى
بىاًطنىةن  [. 20:لقماف]{كى

 __________
. يدرؾ(: أ)في  (1)
 .كال يقطع(: أ)في  (2)
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تىمىذُّ األىٍعييفي }: كما قاؿ تعالى: (كما أصغرىا في نعـ اآلخرة) ًفييىا مىا تىٍشتىًييًو األىنفيسي كى [ 71:الزخرؼ]{كى
( 1)((في الجنة ما ال عيف رأت، كال أذف سمعت، كال خطر عمى قمب بشر)): كقاؿ عميو السبلـ

(. 2)لنسبة نعـ الدنيا مع جبللتيا إلى ما ذكرناه مف نعيـ اآلخرةكنسبة القرارة إلى المثعنجر
: ثـ ذكرحاؿ المبلئكة بقكلو

. لعبادتؾ، كاخترت ليـ أشرؼ البقاع، لما تريد ق مف كرامتيـ(: أسكنتيـ سماكاتؾ (3)مف مبلئكة)
. تكريمان ليـ عف المكاضع التي كقعت فييا المعصية مف غيرىـ: (كرفعتيـ عف أرضؾ)
. لما عرفكه مف ممككتؾ، فازداد عمميـ بؾ: (ىـ أعمـ خمقؾ بؾ)

 __________
في االعتبار كسمكة العارفيف ( ع)أخرجو اإلماـ المكفؽ باهلل الحسيف بف إسماعيؿ الجرجاني  (1)

بينما نحف عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ :  مف حديث عف سيؿ بف سعد قاؿ491ص
فييا ما ال عيف رأت، كال أذف سمعت، كال خطر عمى قمب )): كىك يصؼ الجنة حتى انتيى، ثـ قاؿ

تتجافى جنكبيـ عف المضاجع يدعكف ربيـ خكفان كطمعان كممارزقناىـ }: بشر، ثـ قرأ ىذه اآلية
قاؿ  [16،17:السجدة((]{ينفقكف، فبل تعمـ نفس ما أخفي ليـ مف قرة أعيف جزاء بما كانكا يعممكف

كرقـ  (1ط) 2/413أخرجو الحاكـ في المستدرؾ بمفظو : محقؽ االعتبار في تخريج الحديث ما لفظو
، عف سيؿ بف سعد إلى أف قاؿ (2ط )(3549) كأخرجو أحمد : عف أبي صخر، عف أبي حاـز
عف سيؿ بف سعد، كعزاه في مكسكعة األطراؼ إلى الطبراني،  (22319)رقـ  (1ط) 5/334
، كتفسير الدر المنثكر 4/558كالترغيب كالترىيب  (130)، كمصنؼ ابف أبي شيبة 6/190،247
. انتيى. 1/77، كالقرطبي 5/178
كانظر لساف العرب )ىك أكثر مكضع في البحر ماء : الغدير الصغير، كالمثعنجر: القرارة (2)
1/357 .)
 .مف مبلئكة، زيادة في النيج: قكلو (3)
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خكؼ اهلل عمى قدر معرفتو، فمف )): ليقيف عمميـ بحالؾ، كليذا كرد في الحديث: (كأخكفيـ لؾ)
ـٍ ًمٍف فىٍكًقًيـٍ }: كليذا قاؿ تعالى (1()(عظـ عممو باهلل عظـ خكفو منو بَّديي افيكفى رى [. 50:النحؿ]{يىخى

نما المقصكد ىك القرب مف الرحمة كقرب المكانة، كرفع : (كأقربيـ منؾ) ليس الغرض قرب الجية، كا 



 

 

ف كاف منو عمى مراحؿ كبرد: المنزلة، كليذا يقاؿ . الكزير قريب مف الممؾ، كا 
ـٍ يىٍسكينيكا األىٍصبلبى ) في أصبلب الرجاؿ  (2)أم لـ يككنكا نطفان، كيخمقكا مف األمكاه، فيككنكف: (لى

. كسائر األكالد
: ألف النطفة مف الرجاؿ، البد مف قرارىا في أرحاـ النساء، كما قاؿ تعالى: (كلـ يضمنكا األرحاـ)
عىٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مىًكيفو } [. 13:المؤمنكف]{ثيَّـد جى
مف مني خبيث الرائحة، غميظ الجكىرية، كقد تميزكا عف سائر : (كلـ يخمقكا مف ما ء مييف)

، كالجاف خمؽ مف المارج (3)المخمكقات بأف خمقكا مف األنكار الجكىرية ،كآدـ خمؽ مف الطيف البلزب
. النارم

المنية، كسميت منكنان؛ ألنيا تقطع : مفَّد الشيء إذا قطعو، كالمنكف(: ريب المنكف (4)كلـ يشعبيـ)
مف أمر تكرىو، كأراد أف المبلئكة  (5)كمما رابؾ: المدد كتنقص العدد، كشعبو إذا فرقو، كالريب

نما يمكتكف دفعة كاحدة عند انقضاء  (6)طكلت األعمار في حقيـ، فبل يمكتكف كما يمكت بنك آدـ، كا 
. الدنيا كزكاليا

نيـ عمى مكانيـ منؾ) . في الرفعة، كالعمك، كالكرامة، كالسمك: (كا 
 __________

أعممكـ باهلل أشدكـ لو )):  بمفظ3/619لو شاىد ركاه العبلمة الزمخشرم رحمو اهلل في الكشاؼ  (1)
(. (خشية

. فيككف(: أ)في  (2)
. البلصؽ كالمتماسؾ كالثابت: الطيف البلزب ىك (3)
. كلـ يتشعبيـ: كلـ تشعبيـ، كفي شرح النيج(: ب)في  (4)
. أرابؾ مف األمر(: ب)في  (5)
 .تمكت(: ب)في  (6)

(2/664 )

 

. في القرب، كالدنك: (كمنزلتيـ عندؾ)
. حتى أنو الغرض ليـ في غيرؾ، كال حاجة ليـ في سكاؾ(: فيؾ (1)كاستجماع ىكائيـ)
. في العبادة، كانقيادىـ لؤلكامر كميا: (ككثرة طاعتيـ لؾ)
أم كأنيـ يحافظكف عمى األمر بحيث ال يغفمكف عنو ساعة كاحدة، فإنيـ : (كقمة غفمتيـ عف أمرؾ)

. مع اختصاصيـ بيذه األكصاؼ كميا
. تحققكا غاية ماستر عنيـ، مف جبلؿ الكبرياء كعظـ اإلليية (2)لك: (لك عاينكا كنو ماخفي عمييـ)



 

 

لما يركف مف ذلؾ ما يبير عقكليـ، كتحير فيو أفياميـ، كيركف أعماليـ حقيرة : (لحقركا أعماليـ)
. باإلضافة إلى الجبلؿ الباىر

ٍكا عمى نفكسيـ) رى . أم صغركىا باإلضافة إلى ذلؾ(: (3)كلىزى
. عند معرفتيـ لذلؾ: (كلعرفكا)
العبادة الكاجبة لؾ عمى قدر عظمتؾ، كعمى قدر جبللؾ، كعظـ : (أنيـ لـ يعبدكؾ حؽ عبادتؾ)

. نعمتؾ عمى الخبلئؽ كميا
. الطاعة التي تكجبيا العقكؿ لؾ عمى قدر حالؾ: (كلـ يطيعكؾ حؽ طاعتؾ)
. تنزييان لؾ عمَّدا اليميؽ بؾ، كعف التقصير في حقؾ: (سبحانؾ)
. مخترعان كمكجدان، كانتصابو عمى التمييز: (خالقان )
. متقربان إليو بكؿ طاعة: (كمعبكدان )
. بعجيب اختبارؾ، كامتحانؾ لمخمؽ كدقيؽ حكمتؾ فييـ: (بحسف ببلئؾ عند خمقؾ)
يعني الجنة، كفي ىذا داللة عمى أنيا مخمكقة، كىك قكؿ النظاـ مف المتكمميف، خبلفان : (خمقت داران )

ألصحاب أبي ىاشـ فإنيـ زعمكا أنيا غيرمخمكقة، كما قالو أمير المؤمنيف ىا ىنا ىك الذم اخترناه 
. في الكتب العقمية

خبلؼ الكليمة، كىك ما : أدب القـك يأدبيـ إذا دعاىـ إلى طعامو، كالمأدىبة ىي: (كجعمت فييا مىأدىبة)
. كاف مف غير سبب
 __________

. أىكائيـ: في النيج (1)
(. أ)لك، سقط مف : قكلو (2)
 .أنفسيـ: في النيج (3)
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(. 1)فييا أنيار مف المبف كالعسؿ كالخمر: كما قاؿ تعالى: (مشربان )
. مف الفكاكو، كسائر المأككالت: (كمطعمان )
ـٍ ًفييىا أىٍزكىاجه ميطىيَّدرىةه }: (2)مف الحكرالعيف، كما قاؿ تعالى: (كأزكاجان ) لىيي [. 25:البقرة]{كى
، ًبأىٍككىابو كىأىبىاًريؽى }: كما قاؿ تعالى: (كخدمان ) مَّدديكفى ـٍ ًكٍلدىافه ميخى مىٍيًي [. 18-17:الكاقعة]{يىطيكؼي عى
نَّداًت عىٍدفو }: كما قاؿ تعالى: (كقصكران ) مىسىاًكفى طىيٍّيبىةن ًفي جى [. 72:التكبة]{كى
[. 25:البقرة]{تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري }: كما قاؿ تعالى: (كأنياران )
افً }: كما قاؿ تعالى(: (3)كزركعان ) ٍكجى [. 52:الرحمف]{ًفيًيمىا ًمٍف كيؿٍّي فىاًكيىةو زى



 

 

نَّدتىٍيًف دىافو }: كما قاؿ تعالى: (كثماران ) نىى اٍلجى . كغير ذلؾ مما ال يمكف كصفو [54:الرحمف]{كىجى
كىـ الرسؿ، كسائر األنبياء فإنيـ بالغكا في الدعاء إلى تكحيد اهلل، : (ثـ أرسمت داعيان يدعك إلييا)

. كاإلعبلـ بما أعد ألكليائو مف النعيـ الدائـ، كبما أعد ألعدائو مف العذاب المقيـ
فيرغبكا في األعماؿ الصالحة، ليفكزكا بالجنة، كيترككا األعماؿ السيئة ليسممكا : (فبل الداعي أجابكا)

. عف النار
. مف ىذه المذات الدائمة، كالنعيـ المقيـ: (كال فيما رغَّدبت رغبكا)

 __________
مثؿ الجنة التي كعد المتقكف فييا }يشير المؤلؼ بذلؾ إلى اآلية القرآنية الكريمة في سكرة محمد  (1)

أنيار مف ماء غير آسف، كأنيار مف لبف لـ يتغير طعمو، كأنيار مف خمر لذة لمشاربيف، كأنيار مف 
. إلى آخر اآلية {... عسؿ مصفى، كليـ فييا مف كؿ الثمرات كمغفرة مف ربيـ

(. ب)تعالى، زيادة في : قكلو (2)
 .كزرعان (: ب)في  (3)
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قت إليو) نفكسيـ  (2)منازعة النفس إلى الشيء، كأراد كال نزعت: الشكؽ(: اشتاقكا (1)كال إلى ما شكَّد
. إلى شيء مما كعدت بو، مف ىذه المبلذ العظيمة

(. 3)بصرؼ نفكسيـ كىميـ: (أقبمكا)
نما شبييا بيا لما فييا مف النضارة كالحسف في أكؿ : الجيفة ىي(: (4)عمى جيفة) جثة الميت، كا 

. األمر، ثـ تككف عاقبتيا فسادان كتغيران كابف آدـ
فضحو إذا ذكرمساكئو كمعايبو، كأراد أف مساكئيـ ظيرت بأكميـ ليا، مف : (قد افتضحكا بأكميا)

. األطماع الرديئة، كالمكاسب السيئة
رادتيا مف كؿ كجو: (كاصطمحكا عمى حبيا) . تكافقكا كصالح بعضيـ بعضان عمى محبتيا، كا 
سكء البصر، كأراد أف : إفراط المحبة، كالعشا ىك: العشؽ: (كمف عشؽ شيئان أعشى بصره)

أخرج بصرىـ عف حد اال ستقامة كاإلدراؾ المستقيـ؛ لما في ذلؾ مف اإلعراض عف  (5)عشقيـ
. مف المذة المنقطعة (6)اآلخرة، التي عمييا التعكيؿ، كاإلقباؿ عمى ما ال تعكيؿ عميو

. أخرجو عف حد الصحة بأف صار مقببلن عمى الدنيا، كأعرض عف اآلخرة: (كأمرض قمبو)
ألنو ينظر في غير سمت اآلخرة كطريقيا، فيي بمنزلة عيف : (فيك ينظر بعيف غير صحيحة)

. كالصكاب (7)األحكؿ، الذم ينظر عمى غير االستقامة
 __________



 

 

. إليو، زيادة في النيج (1)
. كال ترغب(: ب)في  (2)
. كىمميـ(: ب)في  (3)
. عمى الجيفة(: ب)في  (4)
. كأراد أف كؿ عشقيـ(: ب)في  (5)
(. ب)عميو سقط مف : قكلو (6)
 .كمف نسخة أخرل( ب)عمى غير استقامة، كما أثبتو مف (: أ)في  (7)
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إلعراضو عف المكاعظ، فيك بمنزلة مف ال أذف لو، نزؿ حاؿ مف ال : (كيسمع بأذف غير سميعة)
يككف منتفعان بيذه اآلالت، مف السمع كالبصر في أمكر اآلخرة كأحكاليا منزلة مف عدميا، ككاف فاقدان 

ـٍ آذىافه الى يىٍسمىعيكفى }: ليا، كقد جاء عمى ىذا النمط قكلو تعالى لىيي كفى ًبيىا كى ـٍ أىٍعييفه الى ييٍبًصري لىيي
. مبالغة لمتنزيؿ، كحذكان عمى مثالو، كاقتفاءن آلثاره كنسيجان عمى منكالو [179:األعراؼ]{ًبيىا
ـٍ }: أفسدتو بمذاتيا، فصار بمنزلة الثكب المخركؽ، كما قاؿ تعالى: (قد خرقت الشيكات عقمو) كىأىٍفًئدىتييي

. ال لب فييا كال عقؿ ليا [43:إبراىيـ]{ىىكىاءه 
. غمرتو فصار مف ذلؾ بمنزلة مف ال حراؾ بو ميتان عف ذكر اآلخرة: (كأماتت الدنيا قمبو)
لشدة كجده عمييا، كأسفان عمى  (1)ذىاب العقؿ، كأراد أف عقمو ذاىب: الكلو: (ككليت عمييا نفسو)

. فراقيا
النقطاعو في طمب شيكاتيا، كطمبو لمتنعـ فييا كانقطاع العبد في خدمة سيده، : (فيك عبد ليا)

. الشيكة أذؿُّ مف عبد الرؽٍّي : ىذا قاؿ بعضيـ (2)كعف
. يؤمٍّيؿ معركفو كيراقب أحكالو، كيتعرض لمنافعو(: شيءه منيا (3)كلمف في يده)
. أم جية مالت الدنيا إلييا، فيك مائؿ معيا ال يفارقيا طرفة عيف: (حيثما زالت زاؿ إلييا)
كمف إم جية طمع نعيميا فيك مقبؿ عميو بكجيو، ال يعرض عنو، فيك : (كحيثما أقبمت أقبؿ عمييا)

. مستغرؽ في جميع أحكاليا بالشغؿ بيا
. ال تنفعو زكاجر اهلل، كقكارع كعيده فبل يقمع عمَّدا ىك فيو: (ال ينزجر مف اهلل بزاجر)
(. 4)كال يجدم في حقو تذكير اهلل لو بقصص الماضيف، كقرعيا بسمعو: (كال يتعظ منو بكاعظ)

 __________
. ذىب(: أ)في  (1)
((. ب)ىامش في )كعمى : في نسخة (2)



 

 

. يديو(: ب)في  (3)
 .سمعو(: ب)في  (4)
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المبيكتيف بأخذ المكت عمى غفمة، كىذه الكممة قد كردت بعينيا : (كىك يرل المأخكذيف عمى الغٌرة)
أما رأيتـ المأخكذيف عمى الغٌرة، المزعجيف بعد )): في حديث الرسكؿ عميو السبلـ، حيث قاؿ

(. 1()(الطمأنينة
التكبة،  (2)ال تقاؿ ليـ عثرة، كال يرجعكف إلى ما كانكا فيستدرككف: (حيث ال إقالة كال رجعة)

. في اإلنابة (3)كيعاجمكف
. حالو كال يخطر ألحد منيـ عمى قمب كيٍنًو تصكره، كىك المكت: (كيؼ نزؿ بيـ ما كانكا يجيمكف)
. انقطاعيا عف أيدييـ، كزكاليا عنيـ: (كجاءىـ مف فراؽ الدنيا)
. في أماف منو كاطمئناف مف كقكعو: (ما كانكا يأمنكف)

ما كانكا : سؤاؿ؛ كؿ أحد مف الخمؽ يخاؼ كقكع المكت كىجكمو عمى أم كجو كاف، فكيؼ قاؿ
يأمنكف؟ 

كجكابو؛ ىك أنو نزَّدؿ إعراضيـ عف اآلخرة، كانيماكيـ في حب الدنيا، كطمب لذاتيا، كشغميـ بيا 
. بمنزلة مف ال يخطر لو المكت عمى باؿ، فيك آمف منو في دعة عف ىجكمو

. مف أىكاليا، كعظيـ ما أيعدَّد ليـ مف العذاب فييا: (كقدمكا مف اآلخرة عمى ما كانكا يكعدكف)
فمعظـ ما نزؿ بيـ، كحؿ بفنائيـ يستحيؿ في العقكؿ كصفو، كال : (فغير مكصكؼ ما نزؿ بيـ)

: يمكنيا ضبطو، كلنذكر طرفان مف ذلؾ تعريفان بحاليـ
اءىٍت سىٍكرىةي اٍلمىٍكًت }: شدتو كعظمو، كما قاؿ تعالى: (اجتمعت عمييـ سكرة المكت) كىجى

ؽٍّي  [. 19:ؽ]{ًباٍلحى
 __________

. عف أنس بف مالؾ (13) مف الحديث 25أخرجو الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية ص (1)
. فيستدرككا(: أ)في  (2)
 .كيعاجمكا(: أ)في  (3)
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أراد أنو اجتمع عمييـ مصيبات سكرات المكت، كىكلو كانقطاع األفئدة تحسران (: (1)كحسرة الفكت)
نفاؽ األعمار في غير فائدة يعكد عمييـ نفعيا في اآلخرة . عما كاف منيـ مف التفريط، كا 

. فبل يستطيعكف حركة، كال ذىابان بيد كال رجؿ: (ففترت ليا أطرافيـ)
. ألمان، كخكفان، كجزعان : (كتغيَّدرت ليا ألكانيـ)
. خالطيـ مخالطة عظيمة مستكلية: (ثـ ازداد المكت فييـ كلكجان )
فصار ال ينطؽ مع كماؿ عقمو، كصحة حكاسو، بأف ختـ عمى : (فحيؿ بيف أحدىـ كبيف منطقو)

. لسانو
نو لبيف أىمو ينظر ببصره كيسمع بأذنو) . كىك ال يستطيع النطؽ لشدة ما نزؿ بو: (كا 
أراد أف ىذه األشياء أعني العقؿ كالمب، كسائر الحكاس (: مف لبو (2)عمى صحة مف عقمو ككماؿ)

. صحيحة، ال آفة بيا، خبل أف لسانو قد اعتقؿ فيك ال يستطيع كبلمان، كال يقدر عميو
 __________

. كمف نسخة أخرل، كمف شرح النيج( ب)المنكف، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
 .كبقاء: في النيج (2)
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ـى أفنى عمره) ـى أذىب دىره! يفكر في يعني أنو عند نزكؿ المكت بو يفكر فيما ذكره، كفي : (!كفي
ـى أببله؟ كعف مالو مف أيف : قدـ امرئو حتى يسأؿ عف ثبلث (1)ال تزكؿ)): الحديث عف عمره في

ـى استعممو ـى أنفقو؟ كعف عممو في ؟ (2()(اكتسبو؟ كفي
. مف جيات متفرقة (3)لفيا: (كيتذكر أمكاالن جمعيا)
أغمض عينو عف فبلف فيـ باعو منو، إذا تساىؿ في : تساىؿ في ذلؾ، يقاؿ: (أغمض في مطالبيا)

كا ًفيوً }: ثمنو، قاؿ اهلل تعالى لىٍستيـٍ ًبآًخًذيًو ًإالَّد أىٍف تيٍغًمضي [. 267:البقرة]{كى
. ًممَّدا ىي صريحة في التحريـ ال شؾ فييا: (كأخذىا مف مصرَّدحاتيا)
مما يككف فيو شبية في ككنو حرامان، كليس تصريحان فيي غير منفكة مف ىاتيف : (كمشتبياتيا)

. الحالتيف
 __________

. التزؿ(: ب)في  (1)
عمره فيما أفناه؟ كمالو مف : ال تزكؿ قدما عبد يـك القيامة حتى يسأؿ عف أربع: ))الحديث بمفظ (2)

عف معاذ أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي ( (أيف اكتسبو؟ كفيما أنفقو؟ كعف عممو ما عمؿ فيو؟
ال تزكؿ قدما ابف آدـ مف عند ربو حتى يسأؿ )):  بمفظ55، كلو فيو طريؽ آخر ص1/69الخميسية 



 

 

عف (( كماذا عمؿ فيما عمـ: ))كالمفظ في آخره(( كشبابو فيما أببله))الحديث، كزاد ( (...عف خمس
 بسنده عف عمي عميو السبلـ 119ابف مسعكد، كأخرج الحديث اإلماـ أبك طالب في األمالي ص

عف عمره فيما أفناه؟ كعف : ال تزكؿ قدما العبد يـك القيامة حتى يسألو اهلل عزكجؿ عف أربع)): بمفظ
كانظر مكسكعة (. (جسده فيما أببله؟ كعف مالو مما اكتسبو، كفيما أنفقو؟ كعف حبنا أىؿ البيت؟

. 1/188، كاالنتصار عمى عمماء األمصار لممؤلؼ 7/115أطراؼ الحديث 
 .لففيا: كنسخة أخرل( ب)في  (3)
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: تبعت الشيء إذا طمبتو، كعف بعض الصالحيف: مطالبيا، مف قكليـ: (قد لزمتو تبعات جمعيا)
تابعنا األعماؿ فمـ نجد شيئان أبمغ في طمب اآلخرة مف الزىد في الدنيا، أم طمبنا ما ىك أشد نفعان 

(. 1)عنيا
. بدنك أجمو، كقرب ارتحالو: (كأشرؼ عمى فراقيا)
. مف األكالد، كسائر الكرثة: (تبقى لمف كراءه)
. بالخضـ كالقضـ ليا، كسائر المذات: (يتنعمكف فييا)
نزاليـ عف مراتبيـ مف قكليـ(: (2)كيتمنَّدعكف بيا) امتنعت مف : إما يعتزكف بيا عمَّدف يريد نقصيـ، كا 

حسانان عمى غيرىـ  ما مف المنع كىك المركءة، أم يعطكنيا مركءة منيـ كا  األسد إذا تحرزت منو، كا 
. العز: مف جيتيـ، كأصمو مف المنعة كىي

المينأة مصدر ىنأه الطعاـ يينأه كالمسعاة مف سعى مسعاة، كأكمة تينأه : (فتككف المينأة لغيره)
. نقيض لما يغص بو مف الطعاـ، كال يجرم في حمقو

ـٍ يىٍحًمميكفى }: الكزر يحممو عمى ظيره، كما قاؿ تعالى: أم الثقؿ، كىك: (كالعبء عمى ظيره) كىىي
مىى ظيييكًرًىـٍ  ـٍ عى [. 31:األنعاـ]{أىٍكزىارىىي

غمؽ الرىف؛ إذا لـ يكف يقدر صاحبو أف يفتكو لكقتو المشركط، كىك : (كالمرء قد غمقت رىكنو)
. يستعار لمف كقع في أمرو ال يرجك منو خبلصان 

. تقصير لمغاية، أم ىمؾ مف أجميا كبسببيا: (دكنيا)
عضَّد اليد جعؿ كناية عمَّدف انقطعت نفسو حسرة عمى الشيء، كندامة (: يعض يده ندامة (3)فيك)

ـي األىنىاًمؿى }: عمى فكاتو مف يده، قاؿ تعالى مىٍيكي كا عى مىٍكا عىضُّ ذىا خى [. 119:آؿ عمراف]{(4) [ًمفى الغىٍيظً ]كىاً 
 __________

. 332كانظر األثر في تصفية القمكب لممؤلؼ ص . منيا(: ب)في  (1)
. ينعمكف فييا كيتمتعكف بيا: في النيج (2)



 

 

. فيك، زيادة في النيج: قكلو (3)
 (.أ)سقط مف  (4)
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كاالنكشاؼ، كمنو  (1)ظير كانكشؼ، مف اإلصحار: (عمى ما أصحر لو عند المكت مف أمره)
. الصحراء لظيكرىا مف الندامة كالحسرة

زىد في الشيء كزىد عنو إذا رغب عنو، كلـ يرده يعني أنو : (كيزىد فيما كاف يرغب فيو أياـ عمره)
. عميو (3)المكت يكد أنو ما ممؾ شيئان مف الدنيا، لما يرل مف شدة انقطاعو عف ذلؾ، ككبالو (2)بعد
أف تتمنى مثؿ ما : الغبطة: (كيتمنى أف الذم كاف يغبطو بيا كيحسده عمييا قد حازىا دكنو)

أف تريد زكاليا منو إليؾ، كأراد أنو لفرط ندامتو : لصاحبؾ مف النعمة، كال تريد زكاليا منو، كالحسد
. كتحسره، يكد أف حاسده كغابطو استكليا عمييا، كلـ ينؿ منيا شيئان 

. بإذىاب الحياة منو، كاالستيبلء عمى بطبلنيا قميبلن قميبلن : (فمـ يزؿ المكت يبالغ في جسده)
. اتصؿ بو فأبطمو(: (4)حتى خالط سمعو)
. حفدتو، كأقاربو ممقى بينيـ: (فصار بيف أىمو)
. ألنو قد ختـ عميو: (ال ينطؽ بمسانو)
. ألنو قد بطؿ بالمكت: (كال يسمع بسمعو)
: يقمب عينيو ذىابان في كؿ جية مف القمؽ كالحيرة، كما قاؿ تعالى(: كجكىيـ (5)كيردد طرفو في)
مىٍيًو ًمفى اٍلمىٍكتً } ـٍ كىالَّدًذم ييٍغشىى عى [. 19:األحزاب]{تىديكري أىٍعيينييي
. بعينيو التفاتيما: (يرل حركات ألسنتيـ)
. جكابو: لذىاب سمعو، كرجع الكبلـ: (كال يسمع رجع كبلميـ)
. التصاقان بحكاسو كجميع بدنو: (ثـ ازداد المكت التياطان بو)
نما أخٌر قبض البصر؛ ألنو البد مف مشاىدة المبلئكة، كىكآخر : (فىقيًبضى بىصىريهي كما قيًبضى سىٍمعيوي ) كا 

. أكقات الدنيا
 __________

. كىك االنكشاؼ: ىك، كالمراد: ظ: بقكلو( ب)ظنف فكقيا في  (1)
. عند: فكقيا ط(: ب)في  (2)
. كثمالو(: ب)في  (3)
. حتى خالط لسانو سمعو: في النيج (4)
 .كيردد طرفو بالنظر في كجكىيـ: مف، كالعبارة في النيج(: أ)في  (5)
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لممتكمميف مف عمماء الديف خبط عظيـ في بياف ماىية الركح كمحمو، : (كخرجت الركح مف جسده)
. ككيفيتو، كلمفبلسفة أيضان، كليس يتعمؽ بو غرض ديني

. ييعىاؼي قيٍربيوي، كتيٍستىٍقذىري مخالطتوي : (فصار جيفة بيف أىمو)
. المخالطة كالمباشرة: مف الجانب الذم يميو، كىي: (قد أكحشكا مف جانبو)
. منو ككحشة (1)فرقان : (كتباعدكا مف قربو)
. سعديؾ: بأف يقكؿ لو: (ال يسعد باكيان )
لبيؾ؛ ألنو يندبو بأحسف أكصافو، كيناديو بأرحـ أسمائو، كأحقيا : بأف يقكؿ لو: (كال يجيب داعيان )

. باإلجابة
. أقٌمكه عمى ظيكرىـ مف غير حركة كال نطؽ: (ثـ حممكه)
البرارم : مكضع الحطٍّي، كاال ستقرار مف بعض األرض، كىي (3)إلى(: في األرض (2)إلى محطٍّ )

. كاألمكنة الخالية
. خمكا بينو كبينو مستسممان منقادان، ال حائؿ في ذلؾ: (كأسممكه فيو إلى عممو)
. لتغييبيـ لو بيف أطباؽ التراب، فبل يمكف إدراكو(: (4)كانقطعكا عف رؤيتو)
. الحد الذم قدره اهلل لمدنيا، كأذف بانقطاعيا كزكاليا: (حتى إذا بمغ الكتاب أجمو)
. مقدارالساعة ككقتيا، كزماف القيامة كأكانيا: (كاألمد مقاديره)
. في المكت كاإلفناء، أك في االبتداء كاإلنشاء: (كألحؽ آخر الخمؽ بأكلو)
. مما نفذ في عممو، كسبؽ بو قضاءه كحكمو(: (6)اهلل ما يريد (5)كجاء مف أمر)
عادتيـ: (مف تجديد خمقو) . خمقيـ مرة ثانية كا 
. ماد الشيء إذا تحرؾ كاضطرب: (أماد السماء)
ًإذىا السَّدمىاءي }: شقيا بنصفيف، كأزاؿ نظاميا كالتئاميا، كما قاؿ تعالى: (كفطرىا)

[. 1:اإلنفطار]{انفىطىرىتٍ 
. حركيا بعنؼ كشدة: (كأرجَّد األرض)

 __________
. أم خكفان منو (1)
. مخط: في النيج (2)
(. ب)إلى سقط مف : قكلو (3)
. زكرتو: في النيج (4)



 

 

(. أ)أمر، سقط مف : قكلو (5)
 .ما يريده: في النيج (6)
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البحر رجافان لكثرة اضطراب  (1)الزلزلة، كرجؼ إذا تحرؾ كاضطرب، كسمي: الرجفة ىي: (كأرجفيا)
. أمكاجو

عف أصكليا كمنابتيا، كأضاؼ الجباؿ إلييا لما ليا مف االختصاص بيا؛ ألنيا خمقت : (كقمع جباليا)
. تسكينان الضطراب األرض كما سبؽ تقريره في كبلمو

. نسؼ البعير الكؤل إذا قمعو: (كنسفيا)
فىيىذىريىىا قىاعنا }: ، كما قاؿ تعالى(2)أم جعميا مستكية مف غير أنشاز: (كدؾَّد بعضيا بعضان )

فنا ٍفصى كأراد إما دؾَّد اهلل بعضيا ببعض، فيككف اهلل ىك الفاعؿ، كأما دؾَّد بعضيا بعضان  [106:طو]{صى
. محتمؿ، ككؿ ذلؾ بفعؿ اهلل كأكامره (3)فيككف البعض ىك الفاعؿ، ككمو

. مف أجؿ جبللو الذم ييابو كؿ مخمكؽ: (مف ىيبة جبللو)
. التي القدرة ألحد بيا، كال يستطيع دفعيا: (كمىخيكؼ سطكتو)
. مف جميع المخمكقات كميا، مف أنكاع الحيكانات كغيرىا: (كأخرج مف فييا)
. فسكَّدل صكرىـ كما كانت، بعد أف كانكا ترابان : (فجددىـ بعد إخبلقيـ)
(. 5)كالءـ بيف أجزائيـ بعد ذىابيا في األرض كتفتيتيا(: (4)كجمعيـ بعد تفريقيـ)
. جعميـ متميزيف، ال يمتبس شيء مف أحكاليـ عميو، كال يخفى مف أمكرىـ شيء: (ثـ ميزىـ)
خبلصيا، كمشكبيا، كخيرىا، كشرىا(: األعماؿ (6)لما يريد مف مسألتيـ عف) . حسنيا، كقبيحيا، كا 

 __________
. كيسمى(: ب)في  (1)
(. 660انظر مختار الصحاح ص. )جمع نىٍشز، كىك المكاف المرتفع مف األرض: أنشاز (2)
. ككبلمو(: ب)في  (3)
. تفرقيـ: كشرح النيج( ب)في  (4)
. كتفتتيا(: ب)في  (5)
 .عمى(: ب)في  (6)
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ـٍ }: كاألعماؿ المخفاة التي أخفاىا أىميا، كظنكا أنو اليعمميا، كما قاؿ تعالى(: (1)كخفايا األفعاؿ) أى
نىٍجكىاىيـٍ  ـٍ كى . ، أك التي أضمركىا في قمكبيـ عف غيرىـ[80:الزخرؼ] {يىٍحسىبيكفى أىنَّدا الى نىٍسمىعي ًسرَّدىي

. أكلياء مف المؤمنيف، كأعداء مف الفاسقيف كالكافريف: (كجعميـ فريقيف)
. بالثكاب العظيـ، كالدرجات العالية: (أنعـ عمى ىؤالء)
. بالعقاب الطكيؿ، كالنكاؿ(: (2)كانتقـ مف أكالء)
. مف أىؿ اإليماف، كاألعماؿ الصالحة(: (3)فأما أىؿ الطاعة)
. جعؿ ثكابيـ إسكانيـ بالقرب مف رحمتو: (فأثابيـ بجكاره)
. كجعؿ كقكفيـ فييا ال انقطاع لو كال آخر لحصكلو: (كخمدىـ في داره)
. جمع نازؿ، أم حيث ال ييٍنقىؿي مف نزؿ فيو: (حيث ال يظعف النزُّاؿ)
. الحاؿ يذكر كيؤنث، كأراد أنو اليزكؿ ماىـ فيو مف النعيـ المقيـ(: بيـ الحاؿ (4)كال يتغير)
. تصيبيـ المصائب التي يفزع منيا كيخاؼ: (كال تنكبيـ األفزاع)
. لبعدىـ عف اآلالـ بالصحة فبل تصميـ بحاؿ: (كال تناليـ األسقاـ)
. ىكاإلشراؼ عمى اليبلؾ: الخطر: (كال تعرض ليـ األخطار)
، كأراد أنيـ ال يسافركف لغرض مف (6)شخص مف مكانو إذا فارقو(: األسفار (5)كال تشخصيـ)

. في أماكنيـ مستقركف فييا، فيذه حاؿ أىؿ الطاعة مف المؤمنيف (7)األغراض، فيـ باقكف
. الذيف فعمكىا، كتمبَّدسكا بيا: (كأما أىؿ المعصية)
. لما أعدَّد ليـ فييا مف الكيؿ، فبل شرَّد إال ىك فييا، فميذا كانت شر دار(: دار (8)فأنزليـ شر)

 __________
. عف خفايا األعماؿ، كخبايا األفعاؿ: في النيج (1)
. ىؤالء: في النيج (2)
. طاعتو: في النيج (3)
. كال تتغير: في النيج (4)
. كال يشخصيـ(: ب)في  (5)
. ما أثبتو: فارة، كىك خطأ، كالصكاب(: أ)في  (6)
. فإنيـ باقكف(: ب)في  (7)
 .أشر(: أ)في  (8)
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: بأف جعميا مشدكدة إلييا، فبل يستطيعكف تصرفان بيا، كما قاؿ تعالى: (كغؿ األيدم إلى األعناؽ)
ـٍ كىالسَّدبلىًسؿي } [. 71:غافر]{ًإًذ األىٍغبلىؿي ًفي أىٍعنىاًقًي
ييٍعرىؼي }: كبَّديـ فييا بأف ضَّـد النكاصي إلى األقداـ كشدَّدىا، كما قاؿ تعالى: (كقرف النكاصي باألقداـ)

اـً  ذي ًبالنَّدكىاًصي كىاألىٍقدى ـٍ فىييٍؤخى [. 41:الرحمف]{اٍلميٍجًرميكفى ًبًسيمىاىي
كىك شيء يستخرج مف أشجار كثيرة، كأعظميا شجر العرعر، كما أف : (كألبسيـ سرابيؿ القطراف)

: كالعفار، قاؿ (1)النار تستخرج مف كؿ عكد، كأعظميا في ذلؾ المرخ
في كؿ عيكدو قىبىسه كناره 

 
دى اٍلمىٍرخي كىاٍلعىفىاري  ( 2)كىاٍستىٍمجى

 
يطمى بو اإلبؿ فيحرؽ الجرب بحرٍّيه كشدة لذعو، كىك أسكد المكف منتف الرائحة، مف شأنو إسراع النار 
فيو، كربما يستصبح بو، فيطمى بو جمكد أىؿ النار ككجكىيـ، حتى يككف طبلؤه في حقيـ كالسرابيؿ، 

سراع النار : لتجتمع عمييـ مف ذلؾ مصائب كآالـ كثيرة (3)القمص: كىي لذع القطراف كحرقتو، كا 
فيو، كالمكف الكحش، كالرائحة الخبيثة، مع أف ما بيف القطرانيف مف التفاكت كالبعد، شيء ال يمكف 

. إدراكو، كال يعقؿ كصفو
ـٍ ًثيىابه ًمٍف }: أراد أنيـ قطعت ليـ ثياب مف النيراف، كما قاؿ تعالى: (كمقطعات النيراف) قيٌطعىٍت لىيي

[. 19:الحج]{نىارو 
 __________

شجر مف العضاه مف الفصيمة العشارية، ينفرش كيطكؿ في السماء، ليس لو كرؽ كال : المرخ (1)
شجيرة مف الفصيمة األريكية، ليا ثمر لبٍّيٌي أحمر، كيتخذ منيا : شكؾ، سريع الكىٍرم يقتدح بو، كالعفار

انظر المعجـ الكسيط ) (في كؿ شجر نار، كاستمجد المرخ كالعفار): الزناد فيسرع الكرم، كفي المثؿ
(. 681، 610ص 

.  كىك فيو مثؿ كليس شعران 3/463لساف العرب  (2)
 .القميص(: ب)في  (3)
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. أم ىذه حاليـ، كصفتيـ مقيمكف في عذاب شديد الحر، الغاية لكصفو: (في عذاب قد اشتد حره)
الغرض بالنار ىا ىنا ىك العذاب، كليذا ذكَّدر ضميرىا، كلك أراد ىا (: قد أطبؽ عمى أىمو (1)كنار)

دىةه }: أطبقت، كأراد بإطباقيا إغبلقيا عمى أىميا، كما قاؿ تعالى: لقاؿ ـٍ ميكصى مىٍيًي أم  [8:اليمزة]{ًإنَّديىا عى



 

 

. مغمقة
. األصكات العظيمة: التكمب كالشدة، كالمَّدجىب بالتحريؾ ىي: الكمب: (في نار ليا كىمىبه كلىجىبه )
لىيىبه ساطعه ) . عالي لشدة حركتو كتميبو: (كى
الكسر، كقصؼ العكد إذاكسره؛ ألنيا تقصؼ كؿ شيء أم تكسره، كأراد : القصؼ: (كقصؼه ىائؿ)

. أف قصفيا لؤلشياء ييكؿ مف أبصره، أم يفزعو لشدتو
. االنتقاؿ: عمَّدا ىك فيو مف عذابيا، كالظعكف ىك: (ال يظعف مقيميا)
ف عظـ خطره: (كال يفادل أسيرىا) . يستخمص بفداء كا 
. القيكد، كأراد أنيا ال تزاؿ عف أرجميـ بالقطع: الكبكؿ: (كال تفصـ كبكليا)
. النياية لعذابيا، كالغاية النقطاعيـ عنيا: (ال مدة لمدار)
. فيككف لو انقضاء كغاية كانتياء(: (2)فيفنى)
. كقت مؤجؿ مف أعمارىـ(: (3)كال أجؿ ليـ)
. عمييـ بالمكت، فيذه معرفة حاؿ أىؿ الداريف: (فيقضى)

المَّدييَّـد، بكرمؾ الكاسع كرحمتؾ العظيمة، نسألؾ الفكز برضكانؾ، كاإلجارة مف عذابؾ يا أكـر 
. األكرميف

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ  (104)
التقرب، كأراد أف أقرب ما تقرب : التكسؿ ىك(: بو المتكسمكف إلى اهلل تعالى (4)إف أفضؿ ما تكسؿ)

. بو المتقربكف إلى اهلل تعالى
 __________

. كباب: في النيج (1)
. فتفنى(: أ)في  (2)
. لمقـك: في النيج (3)
 .ما يتكسؿ(: ب)في  (4)
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ثمرة؛ ألف العمـ باهلل  (2)حالة كأكثره (1)فإف ذلؾ أكؿ اإلسبلـ كجكدان، كأعبله: (اإليماف بو كبرسكلو)
تعالى كالتصديؽ بو كالعمـ بحاؿ رسكلو؛ ىما األصؿ كالقاعدة في المعارؼ الدينية، كالكظائؼ 

الشرعية، فبليعقؿ إيماف مف دكف ذلؾ؛ ألف سائر العمـك اإلليية مف الصفات كاألفعاؿ كالسمكب، 
كاإلضافات التي يجب إضافتيا إلى اهلل تعالى كنفييا عف ذاتو، متفرع عمى معرفة ذاتو، كىكذا 



 

 

األعماؿ الشرعية كجميع األمكر األخركية، متفرعة عمى صدؽ الرسكؿ، فميذا كاف العمـ باهلل تعالى 
. كالتصديؽ بو كبرسكلو؛ ىما األصبلف مف أصكؿ الديانة

جياد بالحجة، كىك إحياء العمـك بالتدريس، كاستنياض الحجج : كىما جياداف: (كال جياد في سبيمو)
عمى المخالفيف لمديف، كجياد بالسيؼ كىك قتؿ أىؿ الكفر، كسائر المنكريف لمتكحيد كجميع الممؿ 

. الكفرية
. ذركة كؿ شيء أعبله كأفضمو: (فإنو ذركة اإلسبلـ)

 __________
. كأعبلىا(: ب)في  (1)
 .كأكثرىا(: ب)في  (2)
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نما سماىا كممة اإلخبلص: (ككممة اإلخبلص) ؛ ألف مف قاليا عف عمـ (1)كىي ال إلو إال اهلل، كا 
كؿ إليية  (2)كدراية، كشرح بيا صدره، فإنيا دالة عمى ككنو مخمصان هلل بالتكحيد كاإلليية، ألنو نفى

مىثىبلن كىًممىةن }: ، كقكلو تعالى(3)الكممة الطيبة: كأثبتيا هلل تعالى خالصة، كليا أسماء كثيرة، كىي
فىقىًد اٍستىٍمسىؾى ًباٍلعيٍركىًة }: ، كقكلو تعالى(4)العركة الكثقى: ، كىي[24:إبراىيـ]{طىيٍّيبىةن 
ٍثقىى ( 5)كممة التكحيد، إلى غير ذلؾ مف األسماء: كىي( [256:البقرة]{اٍلكي

 __________
 بإسناده عف حنظمة، عف 1/14مما كرد في ذلؾ ما ركاه المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (1)

. كممة اإلخبلص ال إلو إال اهلل: مجاىد، عف ابف عباس قاؿ
. يقاؿ، كىك خطأ(: أ)في  (2)
ما أخرجو المرشد باهلل في األمالي الخميسية { مثبلن كممة طيبة}مما كرد في تفسير اآلية الكريمة  (3)
: حدثنا فضيؿ بف الزبير، عف أبي حمزة، عف عمي بف حسيف: حدثنا حصيف، قاؿ:  بسنده قاؿ1/23
. ال إلو إال اهلل، كمف طريؽ آخر عف ابف عباس: قاؿ ((كممة طيبة))
ما أخرجو أيضان المرشد باهلل في األمالي { فقد استمسؾ بالعركة الكثقى}: كفي تفسير قكلو تعالى (4)

 {فقد استمسؾ بالعركة الكثقى}: بإسناده يبمغ بو إلى األصبغ عف عمي عميو السبلـ1/14الخميسية 
فقد استمسؾ }: ال إلو إال اهلل، كمف طريؽ آخر عف أبي جعفر كزيد بف عمي عمييما السبلـ: قاؿ

العركة :  عف ابف عباس قاؿ1/23كممة التكحيد ال إلو إال اهلل، كمف طريؽ آخر : قاؿ {بالعركة الكثقى
. (انظر األمالي الخميسية)الكثقى ال إلو إال اهلل 

، بسنده يبمغ بو 1/11كمف ذلؾ ما ركاه المرشد باهلل في األمالي الخميسية (( كممة التقكل))منيا  (5)



 

 

ال إلو إال اهلل، كمف طريؽ آخر عف أبي جعفر كزيد : قاؿ {كألزميـ كممة التقكل}: إلى عبابة بف ربعي
 {كألزميـ كممة التقكل}: التكحيد، كمف طريؽ آخر عف ابف عباس: قاؿ {كممة التقكل}": بف عمي 

 .كممة اإلخبلص: قاؿ
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 .
مىٍييىا}: إشارة إلى قكلو تعالى: (فإنيا الفطرة) فإنو خمقيا،  [30:الرـك]{ًفٍطرىةى المَّدًو الَّدًتي فىطىرى النَّداسى عى

. قاضية لو بالكحدانية، كشاىدة لو بالربكبية  (1)أعني العقكؿ
قاـ الصبلة) . اإلتياف بيا كتأديتيا عمى التماـ ألركانيا، كالخشكع فييا: (كا 
ما أتى بيا فيك باؽ عمى الديف مستمر عميو، كما قاؿ  (2)أم الديف، كأراد أف كؿ: (فإنيا الممة)

بيف العبد كبيف الكفر : ))، كقاؿ(3)((الصبلة عماد الديف، فمف ىدميا فقد ىدـ الديف)): عميو السبلـ
(. 4()(ترؾ الصبلة

يتاء الزكاة) . كتأديتيا عمى الحقكؽ المفركضة، في الزركع كاألمكاؿ كالمكاشي: (كا 
. عمى كؿ مسمـ ممف كاف حائزان لما تجب فيو مف األمكاؿ: (فإنيا فريضة كاجبة)
. كاإلمساؾ عما يككف مفطٍّيران مف المأككالت كالكقاع: (كصـك شير رمضاف)

 __________
. أعني العقكؿ أعني قاضية(: ب)في  (1)
. إلخ... كأراد أنما كمما أتى بيا(: ب)، كفي (أ)كذا في  (2)
، كانظر ((عمكد)): ، فيو((عماد)): ، كقكلو ىنا2/40أخرجو العجمكني في كشؼ الخفاء  (3)

. 388-5/387مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ 
كعزاه إلى مسند الشياب، كأخرجو ابف أبي  (44) الباب 1/274ركاه في مسند شمس األخبار  (4)

، كأكرده في 5/13، كالترمذم في سننو 1/342، كابف ماجة في سننو 6/167شيبة في مصنفو 
، كالتمييد 3/370 كعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ 4/298مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ 

إف بيف )): كالحديث بمفظ_… _ . كغيرىا11/33، كشرح السنة لمبغكم 4/229البف عبد البر 
ركاه اإلماـ القاسـ بف محمدعميو السبلـ في االعتصاـ ( (الرجؿ كبيف الشرؾ كالكفر ترؾ الصبلة

 . عف جابر رضي اهلل عنو، كعزاه إلى تحفة المحتاج2/135
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سخاط الشيطاف، كليذا قاؿ عميو : (فإنو جنة مف العقاب) حجاب عنو لما فيو مف رضاء اهلل كا 
مف صاـ شير رمضاف صابران : ))، كفي حديث آخر(1)((الصـك لي كأنا أجزم بو)): السبلـ

(. 2()(محتسبان هلل تعالى دخؿ الجنة
. كاإلتياف بيذه المناسؾ في الحج كالعمرة عمى ما ىي مشركعة فييما جميعان : (كحج البيت كاعتماره)
. عمف أتى بيما عمى كجكىيما: (فإنيما ينفياف الفقر)

 __________
 بسنده عف 263-1/262أخرجو مف حديث قدسي اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (1)

 كعزاه إلى 5/392، في مكسكعة أطراؼ الحديث ((الصياـ لي كأنا أجزم بو)): أبي ىريرة، كىك بمفظ
تحاؼ السادة المتقيف 4/304السنف الكبرل لمبييقي  ، 1/95، كمسند الربيع بف حبيب 4/190، كا 

، كمسمـ في (2723)كأخرجو البخارم في صحيحو رقـ : قمت. 2/80كالترغيب كالترىيب لممنذرم 
. 3/180، كالييثمي في مجمع الزكائد 2/807صحيحو 

بسنده عف أبي سممة بف أبي  (459) برقـ 383أخرج قريبان منو اإلماـ أبك طالب في أماليو صػ  (2)
مف صاـ رمضاف إيمانان )):  بمفظ1/288عبد الرحمف، عف أبيو، كالمرشد باهلل في األمالي الخميسية 

كلمحديث شكاىد كثيرة انظرىا كمصادرىا في مكسكعة ( (كاحتسابان خرج مف ذنكبو كيـك كلدتو أمو
 .8/340،342أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ 
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يزيبلنو مف رحض الدرف، إذا أزالو عف يده، فيذه جممة شرائع اإلسبلـ قد أشار : (كيرحضاف الذنب)
شيادة أف ال إلو إال : بني اإلسبلـ عمى خمس)): إلييا عميو السبلـ، كما أشار إلييا الرسكؿ بقكلو

يتاء الزكاة، كالحج إلى بيت اهلل الحراـ، كصـك شير  قاـ الصبلة، كا  اهلل، كأف محمدان رسكؿ اهلل، كا 
(. 1()(رمضاف

كصمة مف كاف بينو كبينو قرابة، بالزيارة كالمكاساة كما يمكف مف أنكاع الصمة، كقكلو : (كصمة الرحـ)
( 2)((بيمُّكا أرحامكـ كلك بالسبلـ)): عميو السبلـ

 __________
بسنده عف ابف عمر، 1/33الحديث شيير، كأخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (1)

، كقريبان منو أخرجو اإلماـ ((كحج البيت)): ، في أمالي المرشد((كالحج إلى بيت اهلل الحراـ)): كقكلو
بني )):  بسنده عف ابف عمر أيضان بمفظ237أبك طالب يحيى بف الحسيف الياركني في أماليو صػ 

يتاء الزكاة، كصياـ رمضاف، فقاؿ: اإلسبلـ عمى خمس قاـ الصبلة، كا  الحج : رجؿ: تكحيد اهلل كا 
ىكذا سمعتو مف رسكؿ الميصمى اهلل عميو . ال، صياـ شير رمضاف كالحج: كصياـ رمضاف، قاؿ



 

 

. 4/293كلمحديث مصادر كثيرة انظر مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم ( (كآلو كسمـ
أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في (( بمُّكا أرحامكـ بالسبلـ كلك في السنة مرة كاحدة: ))الحديث بمفظ (2)

بسنده عف جابر، كالحديث بالمفظ الذم أكرده المؤلؼ ىنا ىك في نياية ابف 2/127األمالي الخميسية 
أم نٌدكىا بصمتيا كىـ يطمقكف النداكة عمى الصمة كما يطمقكف : ، كقاؿ في شرحو1/153األثير 

اليبس عمى القطيعة؛ ألنيـ لما رأكا بعض األشياء يتصؿ كيختمط بالنداكة، كيحصؿ بينيما التجافي 
. كالتفرؽ باليبس، استعاركا البمؿ لمعنى الكصؿ، كاليبس لمعنى القطيعة

 
، كىك في 10/423، كابف حجر في فتح البارم 6/226،227كأخرجو البييقي في شعب اإليماف 

 .2/492، كالزىد ليناد 1/379مسند الشياب 
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الرحـ اشتققت اسميا : يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى)): ، فيك أدنى ما يكصؿ بو الرحـ، كقاؿ عميو السبلـ
(. 1()(مف اسمي، فمف كصميا كصمتو، كمف قطعيا قطعتو

(: 2)مفعمة مف ثرل الماؿ إذا كثر كفشا، قاؿ عمقمة: المثراة: (فإنيا مثراة في الماؿ)
ًمٍمنىوي  ييًردف ثراء الماؿ حيث عى

 
شىٍرخي الشباًب ًعندىفَّد عجيبي  ( 3)كى

 
نىسيكا المَّدوى }: مفعمة مف النسياف كىك خبلؼ الذكر، كما قاؿ اهلل تعالى: المنسأة: (منسأة في األجؿ)

[. 67:التكبة]{فىنىًسيىييـٍ 
إنيا مثراة كمنسأة، كاألرزاؽ كاآلجاؿ مقدرة ال يزاد فييا كال ينقص، : سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ في صمة الرحـ

خبلؼ ذلؾ؟  (4) [عمى]ككبلمو يدؿ 
: كجكابو؛ مف كجييف
 __________

أنا الرحمف خمقت الرحـ، كاشتققت ليا مف اسمي، فمف : قاؿ اهلل عزكجؿ: ))الحديث بمفظ (1)
 بسنده 2/130أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية ( (كصميا كصمتو، كمف قطعيا بتتو

عف عبد  (142) في الباب 2/174عف عبد الرحمف بف عكؼ، كركاه في مسند شمس األخبار 
أخرجو أحمد، كالبخارم في : الرحمف بف عكؼ، كعزاه إلى أمالي المرشد باهلل، كقاؿ في تخريجو

حديث حسف صحيح، كالحاكـ في المستدرؾ عف عبد الرحمف بف : األدب، كأبك داكد، كالترمذم كقاؿ



 

 

كانظر مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم . انتيى. عكؼ، كالحاكـ في المستدرؾ عف أبي ىريرة
5/627-628 .
ؽ ىػ مف 20ىك عمقمة بف عىبىدة بف ناشرة بف قيس، المعركؼ بعمقمة الفحؿ، المتكفى نحك سنة  (2)

كلعمقمة . بني تميـ، شاعر جاىمي مف الطبقة األكلى، كاف معاصران المرئ القيس كلو معو مساجبلت
(. 4/247األعبلـ )ديكاف شعر مطبكع 

. أكلو: ، كشرخ الشباب1/355لساف العرب  (3)
 (.أ)سقط مف  (4)
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الرحـ، كال  (1)فيحتمؿ أف اهلل ال يرزقو ىذا الرزؽ، كال يؤخره إلى ىذا األجؿ إال بشرط صمتو: أما أكالن 
. يستحقو إال بذلؾ

إف اآلجاؿ كاألرزاؽ ال نقص فييا كال زيادة، كلكنو إذا كصؿ رحمو جعؿ : فيحتمؿ أف يقاؿ: كأما ثانيان 
مف األلطاؼ الخفية في أعماؿ صالحة كتقربات متقبمة مالكلـ يصميا لكاف ال تحصؿ لو  (2)اهلل لو

أعمار طكيمة فتككف منسأة األجؿ متأكلة عمى ماقمناه، كىكذا فإف اهلل تبارؾ  (3)تمؾ األفعاؿ إال في
كتعالى يبارؾ لو فيما رزقو مف األرزاؽ كأعطاه منيا إذا كصؿ رحمو، ما لك لـ يصميا لكاف ال 

يحصؿ ما حصؿ إال بأمكاؿ كثيرة، فتككف المنسأة في اآلجاؿ، كالمثراة في األمكاؿ متأكلتيف عمى ما 
. قمناه

. أم تمحكىا كتبطميا: (كصدقة السر فإنيا تكفٍّيرالخطيئة)
. ككاف الرسكؿ عميو السبلـ يعكذ باهلل مف ميتة السكء: (كصدقة العبلنية فإنيا تدفع ميتة السكء)
ككاف عميو السبلـ يعكذ باهلل ))انقبلب الحاؿ كتغيره، : (كصنائع المعركؼ فإنيا تقي مصارع اليكاف)

. ، كىك النقصاف بعد الزيادة(4()(مف الحكر بعد الككر
. فاض الحكض إذا كثر ماؤه: أكثركا منو، مف قكليـ: (أفيضكا في ذكر اهلل)
لىًذٍكري المَّدًو أىٍكبىري }: كما قاؿ تعالى: (فإنو أحسف الذكر) [. 45:العنكبكت]{كى

 __________
. صمة(: ب)في  (1)
(. ب)لو، زيادة في : قكلو (2)
(. أ)في، سقط مف : قكلو (3)
أم مف النقصاف بعد الزيادة، :  كقاؿ في شرحو1/458أكرد الحديث ابف األثير في النياية  (4)

… _ .مف الرجكع عف الجماعة بعد أف كنَّدا منيـ: مف فساد أمكرنا بعد صبلحيا، كقيؿ: كقيؿ



 

 

، كالبييقي في السنف 5/497، كالترمذم في سننو 4/138كأخرج الحديث ابف خزيمة في صحيحو _
 .5/250الكبرل 
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نَّدًة الَّدًتي كيًعدى اٍلميتَّدقيكفى ًفييىا أىٍنيىاره }: في قكلو تعالى: (كارغبكا فيما كعد المتقيف) إلى آخر {...مىثىؿي اٍلجى
يىا السَّدمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدَّدٍت ًلٍمميتَّدًقيفى }: ، كقكلو تعالى[15:محمد]اآلية نَّدةو عىٍرضي [ 133:آؿ عمراف]{كىجى

. كىـ الذيف اتقكا اهلل تعالى، كراقبكه في جميع أحكاليـ في السر كالعبلنية
. مف حيث كاف حكيمان، ال يجكز عميو الكذب في كعده(: أصدؽ الكعد (1)فإف كعده)
. سنتو، كطريقو التي قررىا لكـ: (كاقتدكا بيدم نبيكـ)
ألنو عميو السبلـ أفضؿ األنبياء قدران، كأكسعيـ صدران كأسيميـ شرعان، : (فإنو أفضؿ اليدم)

(. 2)((بعثت بالحنيفية السمحة)): كأكضحيـ طريقة، كما قاؿ
. اسمككا عمى طريقتو، أخذان ليا مف سنف الطريؽ: (كاستنكا بسنتو)
. عمى الخير (3)أعظميا بيانان، كأكثرىا داللة: (فإنيا أىدل السنف)

 __________
. فإف كعد اهلل(: ب)في  (1)
 كعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ 4/265أكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ  (2)
( 900)، ككنز العماؿ برقـ1/140،249، كالدر المنثكر 19/39، كتفسير القرطبي 5/266
. ، كغيرىا(32095)ك
 (.ب)داللة سقط مف : قكلو (3)
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مثؿ المؤمف الذم يقرأ القرآف كمثؿ األترجة طعميا : ))اقرأكه، كفي الحديث(: (1)كتعممكا القرآف)
(. 2()(طيب كريحيا طيب، كمثؿ المؤمف الذم ال يقرأ القرآف كمثؿ التمرة طعميا طيب كال ريح ليا

تحيا بو القمكب كما تحيا األرض بالربيع، أك أنيا تظير أنكارىا بو كما تظير : (فإنو ربيع القمكب)
. أنكار األرض عند الربيع، كىي استعارة بديعة رائقة

. اطمبكاالشفاء منو، لما نزؿ بكـ مف األدكاء في الديف كالعاىات: (كاستشفكا بنكره)
. عف الشؾ كالريب، كالكسكسة: (فإنو شفاء الصدكر)



 

 

خراجيا عف: (كأحسنكا تبلكتو) مخارجيا كتحسيف األصكات، كسبلمتو عف  (3)بتقكيـ األحرؼ، كا 
. المحف

أدخميا في النفع كاالعتبار، لما فييا مف االتعاظ بالقركف الماضية، كالقصص : (فإنو أنفع القصص)
بكسر القاؼ جمع قصة أم أنو أنفع الركايات المقصكصة، كبفتح القاؼ إما مصدر : فيو ركايتاف

ما اسـ عف مصدركأنو قاؿ . أنفع األخبار كأعبلىا حاالن : بمعنى االقتصاص، كا 
ف العالـ) . بالديف كأحكاـ الشريعة، كغير ذلؾ مف العمـك: (كا 
. اهلل بو (4)المخالؼ لما يعممو مف ذلؾ كلما أمر: (العامؿ بغير عممو)
. ألف عممو غير نافع لو كما أف الجاىؿ حالو ذلؾ: (كالجاىؿ)

 __________
. كتعممكا القرآف فإنو أحسف الحديث، كتفقيكا فيو فإنو ربيع القمكب: في النيج (1)
، بسنده عف أنس، كالمرشد باهلل 564-563أخرجو مف حديث اإلماـ أبك طالب في أماليو ص  (2)

 9/367، بسنده عف أنس أيضان، كىك في مكسكعة أطراؼ الحديث 1/83في األمالي الخميسية 
، كالدارمي 3/47،48كعزاه إلى مصادر كثيرة انظرىا في المكسكعة، كأخرجو ابف حباف في صحيحو 

. 8/124 (المجتبى)، كالنسائي في سننو 1/77، كابف ماجة في سننو 2/535في سننو 
. مف(: ب)في  (3)
 .أمره(: ب)في  (4)
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. المتحير في طريقو الييتدم لسمككيا: (الحائر)
فاؽ كاستفاؽ مف مرضو : الينيض مف عثارجيمو، مف قكليـ (1)أم: (الذم ال يستفيؽ مف جيمو)

. كسكره
مف كصؼ العالـ الذم ال يعمؿ بعممو، كدخكؿ في نكع آخر مف صفاتو  (2)إضراب عمَّدا ذكره: (بؿ)

. مبالغة في ذلؾ، كنعتان لفعمو كتسجيبلن عمى صنيعو
لمخالفتو لما يعمـ مف ذلؾ؛ ألف الجاىؿ ربما عذر، فأما العالـ فبلعذر لو في : (الحجة عميو أعظـ)

. ذلؾ، فميذا كاف محجكجان عند اهلل تعالى
. التميؼ عمى ما فاتو مف العمؿ بعممو أكثر لزكمان لو: (كالحسرة لو ألـز)
. أكثر لكمان، كأيالـ الرجؿ إذا فعؿ فعبلن يمكمو الناس عميو كيمقتكنو: (كىك عند اهلل ألـك)

: ثـ أطاؿ في ذكر حاؿ الرسكؿ كبياف أكصافو بقكلو
ذلؾ  (3)التحقير مف الحقارة، كالتصغير مف الصغار، كىك مبالغة في كثر: (قد حقَّدر الدنيا كصغَّدرىا)



 

 

. كزيادتو، كأراد أنو استرذليا في كؿ أحكاليا كأحكالو
نيا) نيا: (كأىكف بيا كىكَّد . أم جعميا ىينة عنده: أىكف بيا، أم صار ذاىكف بيا كتحقير لحاليا، كىكَّد

سؤاؿ؛ أراه ىا ىنا عدل أحد الفعميف بنفسو، كاآلخر عداه بحرؼ الجر، ككبلىما فيو حرؼ التعدية، 
فما كجو ذلؾ؟ 

نما ىي لمداللة عمى صيركرة الشيء ذا  كجكابو؛ ىك أف اليمزة في أىكف بيا ليست حرؼ تعدية، كا 
أحرب الرجؿ إذا صار ذا حرب في مالو، كأالـ كأرأب إذا صار ذا لـك كريب، فميذا : كذا كما قالكا

ًني ًمفى السٍّيٍجفً }: كجب تعديتو بحرؼ الجر، كما قاؿ تعالى قىٍد أىٍحسىفى ًبي ًإٍذ أىٍخرىجى ـٍ ًمفى ]كى اءى ًبكي كىجى
[. 100:يكسؼ]{(4)[اٍلبىٍدكً 

 __________
. الذم(: ب)في  (1)
. عمَّدا تقدـ ذكره(: ب)في  (2)
. كثرة ذلؾ كزيادة(: ب)في  (3)
 (.أ)سقط مف  (4)
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. طكاىا كقبضيا(: أف اهلل تعالى قد زكاىا (1)كعمـ)
ما مف االختيار كىك االصطفاء، ككبلىما حاصؿ : (عنو اختباران ) إما مف االختبار كىك اال متحاف، كا 

في حقو صمى اهلل عميو كآلو، فإف اهلل تعالى ما طكاىا في حقو إال كرامة لو باالمتحاف، ليعظـ األجر 
ما مف أجؿ اصطفاء اهلل لو كتشريفان لو عف التضمخ بيا كالتعمؽ  (2)كترتفع المنزلة لو عند اهلل، كا 

(. 3)بيدَّدابيا
. تمكف مف لذاتيا كالتنعـ فييا غيره مف سائر المخمكقيف: (كبسطيا لغيره)
لك كانت الدنيا تسكل عند اهلل جناح بعكضة ما سقى منيا كافران ))إما ألف خطرىا حقير، ك: (احتقاران )

ما لمف أعطيت إياه فيشتغؿ بيا، كيميك عف الطاعة فىٍيٍستىٍحقىر حالو عند اهلل، مف أجؿ ((شربة ، كا 
. بيا كانيماكو في حبيا (4)تعمقو

. عميو، كانقطاع نعيميا (5)ليكانيا: (فأعرض عف الدنيا بقمبو)
. فيك ال يذكرىا بمسانو، كال يخطرىا عمى قمبو: (كأمات ذكرىا عف نفسو)
ما أف : (كأحب أف تٌغيب زينتيا عف عينو) إما بأف يغيبيا اهلل فيككف الفعؿ مبنيان لما لـ يسـ فاعمو، كا 

(. 6)يغيبيا ىك عف عينو فيككف مبنيان لما سمي فاعمو
. المباس الفاخر: الرياش ىك: (لكيبل يتخذ منيا رياشان )



 

 

. أم إقامة أك لبثان في مكضع اإلقامة، كعمى ىذا يككف المقاـ مكضع اإلقامة(: يرجك فييا مقامان (7)ك)
. اآلخرة (10)مف الشرائع، كاألحكاـ، ككصؼ أمر (9)ما أرسمو بو(: عف ربو (8)بمغ)

 __________
.. كاعمـ(: أ)كعمـ، كما أثبتو، كفي : كنسخة أخرل كشرح النيج(: ب)في  (1)
. مف(: ب)في  (2)
. ىدابيا، كأىدابيا أم أغصانيا: بأىدابيا، كقكلو(: ب)في  (3)
. تغمغمو(: ب)في  (4)
. ليكنيا(: ب)في  (5)
. فاعؿ(: ب)في  (6)
. أك: في النيج (7)
. كبمغ(: ب)في  (8)
(. أ)بو سقط مف : قكلو (9)
 .مف(: أ)في  (10)
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. بالغان في اإلعذار كؿ غاية: (معذران )
. بالغ في النصيحة مف كؿ جية: (كنصح ألمتو)
. عف العقكبات العظيمة، كالنكاالت الشديدة: (منذران )
ما يككف مكصبلن إلى الجنة، مف األعماؿ الصالحة بتعريفيا،  (2)إلى(: (1)كدعا إلى الجنة مبشران )

. كالحث عمى اإلتياف بيا
كىذا مف االستطرادات العجيبة، كقد نبينا عمييا في مكاضع كثيرة مف (: النبكة (3)نحف شجرة)

ىماليا، إذ خرج إلى ذكر نفسو كأكالده،  (4)كبلمو، فبيناه يتكمـ في كصؼ الرسكؿ في ذـ الدنيا كا 
ما أراد نبكة الرسكؿ كىك عبد  سماعيؿ، كا  كمعنى شجرة النبكة إما عامان كأراد بو شجرة إبراىيـ كا 

أصؿ ذلؾ الشيء، كاألقرب أف مراده شجرة الرسكؿ عميو السبلـ، كأراد أنو : المطمب، كالشجرة ىي
. كالرسكؿ مف شجرة كاحدة أيًخذىا (5)ىك
. مكاف الحط كالكضع، أم حيث تككف الرسالة مكضكعة: المحط: (كمحطُّ الرسالة)
مكاف اختبلؼ المبلئكة، كىذا ظاىر فإف جبريؿ كغيره مف  (6)[كاف]أم حيث : (كمختمؼ المبلئكة)

. المبلئكة، كانكا يختمفكف في حجرات الرسكؿ كبيكتو كميا
. التي يؤخذ منيا، كمعادف الذىب كالفضة: (كمعادف العمـ)



 

 

. تفجره: ينبكع الماء ىك(: (7)كينابيع الحكمة)
. بقمبو كلسانو كيده(: (8)ناصرنا)
كرامو لو: (ينتظرالرحمة) . كىك إرادتو لنفعو، كا 
. مف يريد نزكؿ الضرر بنا: (كمبغضنا)
. المجانب لنا، كالمظيرلمعداكة: (كعدكنا)
. المعاجمة بالعقكبة: مف اهلل تعالى، كىي: (ينتظرالسطكة)

 __________
. مبشران، زيادة في النيج: قكلو (1)
. أم(: ب)في  (2)
. كالنيج( ب)شجر، كالصكاب كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. إذا(: أ)في  (4)
(. أ)ىك سقط مف : قكلو (5)
. كمف نسخة أخرل( ب)سقط مف  (6)
. الحكـ: في النيج (7)
 .إلخ...ناصرنا كمحبنا ينتظر الرحمة، كعدكنا كمبغضنا: في شرح النيج (8)
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كمف خطبة لو عميو السبلـ  (105)
التخكيؼ؛ ألف فجعائيا متكقعة، كحكادثيا منتظرة، فإذان ىي : التحذير: (أما بعد، فإني أحذركـ الدنيا)

. أخمؽ األشياء بأف يحذر منيا أم يخاؼ
. في فـ ذائقيا: (فإنيا حمكة)
. في عيف مف أبصر إلييا تعجبو بنضارتيا: (خضرة)
أم أف الشيكات محيطة بيا مف جميع جياتيا، كالمحفكؼ المستدارحكلو فبل : (حفت بالشيكات)

. جانب منيا إال كىك مشتيى
أراد أنيا محبكبة لما فييا مف العاجؿ، كخمقت النفكس عمى إيثارالعاجؿ كترؾ : (كتحببت بالعاجمة)

. اآلجؿ
راؽ الشيء يركؽ إذا كاف معجبان، كأراد أف إعجابيا قميؿ لما يتبعو مف االنقطاع : (كراقت بالقميؿ)

. عنيا، كبطبلف لذاتيا
كأراد أف حبلكتيا إنما ظيرت باألمكر المؤممة منيا في المستقبؿ، فإنيا ىي التي : (كتحمَّدت باآلماؿ)



 

 

. حٌمتيا، فميذا تيالؾ الناس في حبيا كطمبيا
أم أف زينتيا لـ تكف إال باالغترار في حاليا، فمك عقؿ حاليا كانقطاعيا ما : (كتزينت بالغركر)

. اغتربيا مغتر، كلكنيا غرتيـ فتزينت بذلؾ ليـ
تييىا) ٍبرى . نعيميا، كسركرىا: (ال تدـك حى
أم ليسكا منيا عمى ثقة؛ في أنيا تفجعيـ في أنفسيـ كأمكاليـ كميا، بالمكت (: (1)كال تؤمف فجيعتيا)

. في األنفس كالزكاؿ في األمكاؿ
. بالغة في الغرر كؿ غاية: (غٌرارة)
. ال تقصٍّير عف الضرر في كؿ أحكاليا: (ضرَّدارة)
: تتقمب بأىميا مف حاؿ إلى حاؿ، كهلل دىرُّ مف قاؿ: (حائمة)

دىًع اٍلمىقىاًدٍيرى تىٍجًرم ًفٍي أىًعنَّدًتيىا 
 

اًؿ  (2)كاٍصًبٍر  فىمىٍيسى لىيا صبره عىمى حى
 

ًسٍيسى اٍلقىٍدًر تىٍرفىعيوي  يكمان تيًرٍيؾى خى
 

فىٍكؽى السٍّيماًؾ كيكمان تىٍخًفضي اٍلعىاًلي 
 __________

. فجعتيا: في النيج (1)
 .صبر(: ب)في  (2)
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. تكلت عنيـ كأدبرت (1)بيناؾ تراىا حاصمة لفريؽ إذا: (زائمة)
. اليبلؾ: مف النفاد، كىك: (نافدة)
. كىك التغير؛ ألنيا تبيد أىميا أم تزيميـ: (بائدة)
. كثيرة األكؿ، كأكميا إذىابيا ألىميا، بمنزلة البييمة األككلة: (أٌكالة)
. كثيرة الخدع، كالمكر بأىميا:(غٌكالة)
. ما يتمناه اإلنساف، كيكدُّ حصكلو: األيٍمًنيىة: (ال تعدك إذا تناىت إلى أمنية أىؿ الرغبة)
ف بمغت كؿ غاية عند مف : (كالرضاء بيا) أم كأىؿ الرضاء بيا، كالمعنى في ىذا أنيا التجاكز كا 

. رضي بيا، كرغب فييا كتمنَّداىا، كجدَّد كاجتيد في التنافس فييا



 

 

: أم يككف حاليا مشبيان لما كصفو اهلل تعالى بقكلو: (أف تككف كما قاؿ اهلل تعالى)
ٍلنىاهي ًمفى السَّدمىاًء فىاٍختىمىطى ًبًو نىبىاتي األىٍرًض فىأىٍصبىحى ىىًشيمنا}) إلى آخر {...كىمىاءو أىنزى

فيي التعدك ىذا التشبيو، كىذا التشبيو مف التشبييات المركبة فشبَّدو اهلل الدنيا (: [45:الكيؼ](2)اآلية
في سرعة انقضائيا، كانقراض نعيميا كزكالو بعد إقبالو كغضارتو كحسنو، بحاؿ نبات األرض عند 

، كاختبلطو بيا، فالتؼَّد بسببو كتكاثؼ، كاخضرَّد كأكرؽ، ثـ صار بعد ذلؾ (3)نزكؿ المطر عميو
قيو الريح في كؿ جانب حتى اليبقى لو أثر،كأف لـ يكف، كقد أكثر اهلل  ىشيمان محطكمان مكسران، تيفىرٍّي
تعالى تمثيؿ الدنيا بالزرع في غيرآية مف كتابو، لما يظير في أكؿ حاليا مف ركنقيا، كطبلكتيا 

. كحسنيا، كسرعة تغٌيرىا، كنفادىا كزكاليا
ٍبرىةو  (4)لـ يكف امرؤ فييا) . نعيـ كسركر(: في حى
. عمى الفكر كالسرعة : (إال أعقبتو)

 __________
. إذ(: ب)في  (1)
. {تذركه الرياح ككاف اهلل عمى كؿ شيء مقتدران }: بقية اآلية الكريمة (2)
. بحاؿ نبات األرض عند المطر كغمبو اختبلطو بيا(: ب)العبارة في  (3)
 .منيا: في شرح النيج (4)
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ٍبرىةً : (بعدىا) . بعد اٍلحى
ما انسكاب دمعة، لما يعترم مف أحزانيا كآالميا: (عىٍبرىة) . إما اعتبار بتغيرحاليا كاتعاظ، كا 
. المسرة: أم يبلقي، كالسراء ىي(: سٌرائيا بطنان  (1)كلـ يمؽ مف)
. العطية، كمنحو إذا أعطاه: المنحة: (إال منحتو مف ضٌرائيا ظيران )
. المطر الدائـ: (3)الديمة ىي(: ديمة رخاء (2)كلـ تىطمَّدو فييا)
ىك السحاب، كىتنت إذا أمطرت، كأراد في  (4) [عمى كزف فعؿ]: المزف: (إال ىتنت عميو مزنة ببلء)

. ىذا كمو أنو ال يككف فييا خير إال كتعقَّدبو شر، يككف مثمو أك يزيد عميو
. كثير النضارة كالحسف: ىك الحقيؽ بالشيء، كالمتنٌضر: الحرم: (كحرم إذا أصبحت لو متنضٍّيرة)
. لما يمحؽ فييا مف التغير في األحكاؿ، حتى ينكرىا مف عرفيا: (أف تمسي لو متنكرة)
ف جانب منيا اعذكذب كاحمكلى) افعكعؿ ال يرد إال لممبالغة فيما ىك فيو، كجانب مرفكع عمى : (كا 

. إضمار فعؿ يفسره ما بعده، مف حيث كاف حرؼ الشرط ال يميو إال األفعاؿ
. المرض، كأرض كٌبية: أم أمرض مف الكباء، كىك: (!أمٌر منيا جانب فأكبى)



 

 

ما ييٍرغىبي فيو مف : الحسف كاإلعجاب، كالرغب: الغضارة ىي: (اليناؿ امرؤ مف غضارتيا رىغىبان )
األشياء، كىك بمعنى مفعكؿ أم مرغكب، كالنقص بمعنى المنقكص، كيحتمؿ أف يككف مصدران 

. أم رغبة كرىبة [90:األنبياء]{رىغىبنا كىرىىىبنا}: بمعنى الرغبة، كقكلو تعالى
 __________

. في: في النيج (1)
. فييا، زيادة مف شرح النيج: قكلو (2)
. ، كفي نسخة أخرل(ب)ىي، زيادة في : قكلو (3)
المزف عمى كزف فعيؿ، كلعؿ الصكاب كما (: أ)، كمف نسخة أخرل، كالعبارة في (ب)سقط مف  (4)

 .أثبتو
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اليبلؾ، : إياه، كالتكل (2)اإلغشاء، أرىقتو كذا إذا أغشيتو: اإلرىاؽ(: تعبان  (1)إال أرىقتو مف تكآئيا)
. نقيض الراحة كضدىا: كالتعب

نىاحى }: ذكر الجناح استعارة، كما قاؿ تعالى: (كال يمسي منيا في جناح أمف) كىاٍخًفٍض لىييمىا جى
[. 24:اإلسراء]{الذُّؿٍّي 

عشر  (3)جمع قادمة مف الطير، كىي مقاديـ ريشو، كىف: القكادـ: (إال كأصبح عمى قكادـ خكؼ)
. في كؿ جناح

. لكؿ مف ركف إلييا، كاطمأف إلى شيكاتيا: (غرارة)
. كثيرة الغركر بأىميا: (غركر)
. طرفيا كعجائبيا، أم أنيا ىي الغارَّدة لمف انخدع بيا: (ما فييا)
. منقضية زائمة: (فانية)
مىٍييىا فىافو }: زائؿ غير باؽو، كما قاؿ تعالى: (فافو مف عمييا) [. 26:الرحمف]{كيؿُّ مىٍف عى
. لذىابو، كانقطاعو عف صاحبو(: (4)ال خير في شيء مف زادىا)
. فإنيا باقية نافعة لصاحبيا: (إال التقكل)
. مف جمع حطاميا، كادخار نفائسيا، كأنفقيا لكجو اهلل، كابتغاء مرضاتو: (مف أقٌؿ منيا)
. مف الثكاب، كرضكاف اهلل، كالسبلمة مف عقاب اهلل كاألمف منو: (استكثر مما يؤٌمنو)
. بجمع حطاميا، كادخارىا: (كمف استكثر منيا)
اشتغاؿ بجمعو، كغفمة عف اآلخرة، كىذا ىك نياية  (5)ييمكو؛ ألف اإلكثار منيا: (استكثر مما يكبقو)

. اليبلؾ



 

 

ما بالمكت عنو : (كزاؿ عمَّدا قميؿ عنو) إما بتفرقو عف يده بالتمؼ، كاالجتياح بضركب اآلفات، كا 
. كاالنقطاع

أكجعتو بمصائبيا : كثير ال يمكف إحصاؤه ممف اطمأف إلييا، قد فجعتو: (كـ كاثؽ بيا قد فجعتو)
. كحكادثيا

. اتكاؿ كاستناد: (كذم طمأنينة إلييا)
 __________

. نكائبيا: في شرح النيج (1)
. غشيتو(: ب)في  (2)
. كىي(: ب)في  (3)
. أزكادىا: في شرح النيج (4)
 (.أ)منيا، سقط مف : قكلو (5)
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ما مجازان بإدبارىا عنو : (قد صرعتو) كضعتو لجنبو، إما حقيقة بالمكت بكضعو في لحده لجنبو، كا 
. كغمبتيا عميو في كؿ أحكالو

. عظمة كتكبر: (كذم أبَّدية)
(. 1)الصغار كالقماءة: الحقارة ىي: (قد جعمتو حقيران )
. سمطاف كرفعة: (كذم نخكة)
. بعد عزه كفخره الذم كاف فيو مف قبؿ: (!قد ردتو ذليبلن )
. عزىا كممكيا: (سمطانيا)
جمع دىكلة بفتح الفاء في الحرب، كبضميا في الماؿ، كجمعيا دكؿ، أم تتداكؿ مرة ليذه : (دكؿ)

. كمرة لذاؾ
: ما يعاش بو، كالمصدر منو معاشان كمعيشان، قاؿ اهلل تعالى: الحياة، كالعيش: العيشة: (كعيشيا)
[. 21:الحاقة]{فىييكى ًفي ًعيشىةو رىاًضيىةو }
ًنؽه ) . كدر:(رى
. كما يستحسف منيا، كيعجب منو مف لذاتيا: (كعذبيا)
اجه }: المالح، قاؿ اهلل تعالى: األجاج: (أجاج) [. 53:الفرقاف]{كىىىذىا ًمٍمحه أيجى
ًبره ) . كما يحمك منيا فيك في الحقيقة مر يشبو مرارة الصبر: (كحمكىا صى
ـي : (كغذاؤىا ًسمىاـ) ًسمىا . كما يصمح الجسد منيا مف األغذية فيك سـ قاتؿ، كجمعو سيميٍكـي كى



 

 

العظـ البالي، كأراد ما يتعمؽ منيا مف : قطعة الحبؿ، كالرمة: الريمة بضـ الراء ىي: (كأسبابيا ًرمىاـ)
. سائر التعمقات، فيك كاىي منقطع القكة لو، بمنزلة العظـ الذم يتفتت مف الببلء لضعفو

يُّيىا) . كاف فييا مف أىميا (2)مف: (حى
. أم يعرض لو المكت عف قرب: (ًبعىرىًض مكت)
. كمف كاف فييا عمى منياج الصحة كاالستقامة فيك ال محالة: (كصحيحيا)
ٍقـو ) . لو األسقاـ عمى القرب (3)تعرض: (ًبعىرىًض سي

 __________
. الصغار كالذلة: القماءة (1)
. مف كاف حيان فييا مف أىميا: ، كلفظ العبارة في نسخة أخرل(أ)مف، سقط مف : قكلو (2)
 .تعترض(: ب)في  (3)
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ما بأف يقيره غيره عميو كيأخذه (1)مف صاحبو يسمب: (ممكيا مسمكب) . عنو، إما بالمكت، كا 
. كمف كاف عزيزان فييا مف أىميا، فيك عف قريب ييٍغمىبي كييٍقيىري : (كعزيزىا مغمكب)
كاحدة مف نكبات الدىر، كأرادىاىنا كما يتكفر : الميؿ في الشيء، كالنكبة: النكب: (كمكفكرىا منككب)

ما بصدد اإلصابة لو مف نكبات  فييا مف أىؿ أكماؿ، فيك عف قريب إما مائؿ زائؿ عف استقامتو، كا 
. الدىر

. كمف كاف سا كنان فييا مجاكران ليا: (كجارىا)
. حربتو مالو إذا سمبتو إياه: أم مسمكب مف جميع ما في يده مف خيرىا، يقاؿ: (محركب)
استفياـ مف جية مف يعمـ حقيقة األمر في ذلؾ، كأراد فيو التقرير : (ألستـ في مساكف مف كاف قبمكـ)

ؾى }: كاالستفيامات الجارية في كتاب اهلل تعالى،كقكلو ٍدرى ـٍ نىٍشرىٍح لىؾى صى ـٍ يىًجٍدؾى }، [1:الشرح] {أىلى أىلى
. كغير ذلؾ، كأراد جميع القركف الماضية، كاألمـ الخالية [6:الضحى]{يىًتيمنا فىآكىل

. نفس في أعمارىـ آمادان متطاكلة(: أطكؿ أعماران  (2)كانكا)
زماننا ىذا، فإنَّدا نجد أمكنة  (3)ككانكا في غاية القكة فبقيت آثارىـ، كىذا ظا ىر في: (كأبقى آثاران )

. كغيرىما، مما اليقدر عمى مثمو في ىذه األزمنة (5( )براقش)ك (4)(بينكف)فييا آثار عظيمة، مثؿ 
 __________

. مستمب: يستمب، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (1)
. ككانكا، كالكممة سقط مف شرح النيج(: ب)في  (2)
(. ب)في، سقط مف : قكلو (3)



 

 

. ذكر في صفة جزيرة العرب لميمداني أنيا مف أرض عنس بالحدا: بينكف (4)
مف أىـ المدف األثرية في اليمف، كتقع بالجية الغربية مف مدينة معيف، ضمف مدف : براقش (5)

كادم الجكؼ، كقد اندثرت كلـ يبؽ منيا اليـك سكل معالـ سكرىا القديـ كبقايا معابدىا كبعضان مف 
 (.67انظر معجـ البمداف كالقبائؿ اليمنية لممقحفي ص )النقكش 
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كلكال بيٍعدي آماليـ كتطاكليا؛ لما أثركاىذه اآلثار،فإنيا تصمح أف تككف آثاران لمف : (كأبعد آماالن )
مَّددي  (. 1)ييخى

. أم كىـ أكثر عديدانمف غيرىـ، كأعظـ كثرة: (كأعدَّد عديدان )
تكاثؼ السحاب إذاركب بعضو بعضان، كأراد أف الجنكدكثيرة يركب بعضيا بعضان : (كأكثؼ جنكدان )

. لعظميا
. خضعكاليا، كذلكا لخدمتيا: (تعبدكا لمدنيا)
ٍنًيًو، كاستفيـ عف حالو ليدؿ عمى أنو غير : (أم تعبد) ذالن اليمكف كصفو، كاليمكف اإلحاطة ًبكي

. معمـك
بكذا إذا أكليتو إياه، كجعمتو أحؽ بو، كأراد أنيـ آثركىا باإلقباؿ  (2)آثرتو: (كآثركا الدنيا أم إيثار)

. عمييا، كالعمارة ليا كاإلخبلد إلييا، كالطمأنينة فييا
. ارتحمكا: (ثـ ظعنكا عنيا)
تشبييان لحاليـ بمف يقطع مفازة ال أنس فييا، كليس معو زاد ييبىمٍّيغو فإنو ييمؾ : (بغير زاد مبمغ)

المحالة عطشان كجكعان، كىؤالء قد عدمكا التقكل كىى الزاد عمى الحقيقة، فيـ ىالككف ال شؾ في 
. ذلؾ
. كالركاحؿ معيـ يقطعكف بيا ىذه المفاكز: (كال ظير قاطع)
. أتاكـ في القصص، كاألخبار المأ ثكرة عنيـ، كأحاديث قصص أخبارىـ: (فيؿ بمغكـ)
. الجكد كالبذؿ، أم أف الدنيا جادت نفسان ليـ: السخاء ىك: (أفَّد الدنيا سخت ليـ نفسان )
. عما أكقعتو بيـ مف الفجائع كالتغيرات (3)فيفدكنيا: (بفدية)
. فيما نابيـ كغيرَّد أحكاليـ(: (4)أك أغاثتيـ بمغكثة)
. فيما بقيكا مف أياميا، كتنفَّدسكا في ميٍيمىًتيا: (!أك أحسنت ليـ صحبة)

 __________
. تخمد(: أ)في  (1)
. آثره(: ب)في  (2)



 

 

. فيفتدكنيا(: ب)في  (3)
معان، كالمراد أنو يصح أف تككف العبارة أك أغاثتيـ بمغكثة، أك : كممة( أ)كتب فكؽ العبارة في  (4)

 .أك أعانتيـ بمعكنة: أك أعانتيـ بمعكنة، ىذا كالعبارة في شرح النيج: تككف
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. إضراب عمَّدا ذكره أكالن مف صنع الدنيا بأىميا، كدخكؿ في كصؼ آخرتيا بأىميا: (بؿ)
فدحو الديف إذا : باألمكرالفادحو، أم المثقمة، مف قكليـ (1)أم أغشتيـ، كألحقتيـ: (أرىقتيـ بالفكادح)

( 3)إذا: كأمر فادح (2)((كعمى المسمميف أال يترككا مفدكحان في فداء كال عقؿ)): أثقمو، كفي الحديث
. بيظ كأثقؿ صاحبو

ـي ًمٌني}: الضعؼ، قاؿ تعالى: الكىف(: بالقكارع (4)كأكىنتيـ) أم كأضعفتيـ  [4:مريـ]{ًإٌني كىىىفى اٍلعىٍظ
نىعيكا قىاًرعىةه أىٍك تىحيؿُّ }: بالمصائب التي تقرعيـ، كما قاؿ تعالى ـٍ ًبمىا صى كا تيًصيبييي كىالى يىزىاؿي الَّدًذيفى كىفىري

[. 31:الرعد]{قىًريبنا ًمٍف دىاًرًىـٍ 
 __________

. أم غشيتيـ باألمكر الفادحة(: ب)في  (1)
ركم ىذا الحديث في مجمكع اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادم إلى الحؽ عمييما السبلـ  (2)

ىذا خبر :  في مسائؿ عبد اهلل بف الحسف، كقاؿ اإلماـ المرتضى في شرحو2/628في مجمكعو 
صحيح عنو عميو كآلو السبلـ ألنو يجب عمى المسمميف أف يرفدكا المسمـ في غرمو كفادح أمره الذم 
لزمو في غير معصية كال سرؼ، كقد يجب أيضان عمى اإلماـ أف يقـك بذلؾ إذا كاف قائمان؛ ألف اهلل 

، 3/419انتيى، كالحديث أكرده ابف األثير في النياية . سبحانو قد جعؿ في أمكالو لمغارميف سيمان 
. 8/106كانظر السنف الكبرل لمبييقي 

(. ب)إذا زيادة في : قكلو (3)
كأكىقتيـ، أم جعمتيـ في الكىؽ بفتح الياء، كىك حبؿ طكيؿ يشد بو قائمة : في شرح النيج (4)

 .الدابة
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ضعضعو إذاىدـ بناءه إلى األرض، كضعضعو الدىر إذا خضع كذؿ، : (كضعضعتيـ بالنكائب)
قاؿ أبك  (2(()عرض الدنيا إال ذىب ثمثا دينو (1)[بو]ما تضعضع امرؤ آلخر يريد )): كفي الحديث



 

 

: ذؤيب
كتجٌمدم لمشامتيف أيًرٍيييـي 

 
عي  ٍعضى ( 3)أٌني لريًب الدىًر ال أىتىضى

 
. مايحدث مف مصائب الدىر: كالنكائب جمع نائبة، كىك

عفَّدره بالتراب تعفيران، إذا مرَّدغو فيو، كأراد أنيا مرَّدغتيـ في التراب ككضعت (: (4)كعفَّدر تيـ المناخر)
. الخاء (6)ثقب األنؼ، كقد تكسر اتباعان لكسر: ، كاٍلمىنًخٍر بفتح الميـ(5)مناخرىـ فيو

كاحد المناسـ، كىكمف البعير بمنزلة الحافر مف الفرس، كالقدـ مف : المنسـ: (ككطئتيـ بالمناسـ)
. اإلنساف، كالظمؼ مف البقر كالغنـ

حكادث الدىر، أم كانت الدنيا : المنية، كريب المنكف: المنكف(: المنكف (7)كأعانت عمييـ ريب)
. عكنانلحكادث الدىر في تغيير أحكاليـ، كتعفية آثارىـ (8)عمييـ

ما عممتـ بقمكبكـ، كسماعكـ ألخبار الماضيف قبمكـ: (فقد رأيتـ) . إماعاينتـ بأبصاركـ، كا 
. تغيرىا إلى صكرة مجيكلة التعرؼ: (تنكرىا)

 __________
. زيادة مف نياية ابف األثير، كلساف العرب (1)
 مف 7/213، كلو شاىد أكرده البييقي في السنف الكبرل 3/88أكرده ابف األثير في النياية  (2)

كلو  ((كمف تضعضع لغني ليناؿ مف دنياه أحبط اهلل ثمثي عممو)): حديث عف أنس بف مالؾ، بمفظ
مف قعد أك جمس إلى غني فتضعضع لو )):  بمفظ4/87شاىد آخر في الترغيب كالترىيب لممنذرم 

. 2/534كالحديث في لساف العرب ( (لدنيا تصيبو ذىب ثمثا دينو كدخؿ النار
. 2/534لساف العرب  (3)
. لممناخر: في النيج كفي نسخة أخرل (4)
(. ب)فيو سقط مف : قكلو (5)
. لكسرة(: ب)في  (6)
. بريب(: ب)في  (7)
 (.ب)عمييـ، زيادة في : قكلو (8)
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. داف لو إذا أطاعو في أمره: أطاعيا، مف قكليـ: (لمف داف ليا)
. آثرت فبلنان عمى نفسي، إذا جعمتو أكلى منيا: مف قكليـ: (كآثرىا)
. أخمد إلى فبلف إذا ركف إليو في أمكره: (كأخمد إلييا)
: حتى متعمقة برأيتـ، أم قدرأيتمكىـ في ىذا الكقت، كىك كقت االنتقاؿ: (حتى ظعنكا)
. الذم اليرجى لو اجتماع أبدان : (عنيا لفراؽ األبد)
[ 14:البمد]{أىٍك ًإٍطعىاـه ًفي يىٍكـو ًذم مىٍسغىبىةو }: إال الجكع، كما قاؿ تعالى: (ىؿ زكدتيـ إال السغب)

شيئان إال جكعان قاطعان ألفئدتيـ، ]كاالستثناء ىا ىنا يحتمؿ أف يككف متصبلن بما قبمو، أم ما زكدتيـ 
مف معايشيا إال الجكع، كالمعنى أنيا مازكدتيـ  (1)[كيحتمؿ أف يككف منقطعان، أم ما زكدتيـ

، كليذا كاف محتمبلن لبلتصاؿ (4)الجكع كاف زادىـ، كىك في ظاىره مفرغ (3)يعاش بو؛ ألف (2)شيئان 
. كاالنقطاع، كما أشرنا إليو

نكنا}: الضيؽ، قاؿ اهلل تعالى: (أك أحمتيـ إال الضنؾ) [. 124:طو]{مىًعيشىةن ضى
. في لحكدىـ: (أك نكرت ليـ إالالظممة)

 __________
. كأثبتو مف نسخة أخرل( ب)ك( أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (1)
. سببان (: ب)في  (2)
. لكف(: ب)في  (3)
 .كىك ظاىر استثناء مفرغ(: ب)في  (4)
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عمى ما أسمفكا، مما بخمكا بو عف حقكقو، أك عمَّدا أضاعكه مف الكاجبات، : (أك أعقبتيـ إال الندامة)
ىؿ زكدتيـ إال السغب إلى آخركبلمو ىذا، مف أنكاع البديع : (1)كفعمكه مف الكبار المكبقات، كقكلو

(: 2)يسمى المجاز اإلسنادم، كيسمىالتدبيج في الشعركقكؿ الخنساء
ٍت  تىٍرتىعي مىا غىفىمىٍت حتى إذا ادَّدكىرى

 
دباري  ( 3)فإنَّدما ىي إقباؿه كا 

 
(. 4)كقد نبَّدينا عميو في مكاضع مف كبلـ أمير المؤمنيف، كىك مف لطيؼ أسرار عمـ البياف كغريبو

. التي كصفنا حاليا، كأظيرنا فضايحيا: (أفيذه)
. مف اإليثار، أم تؤثركنيا عمى اآلخرة الدائـ نعيميا: (تؤثركف؟)



 

 

. تنشرح صدكركـ، كتقرُّ نفكسكـ: (أـ إلييا تطمئنكف؟)
. حرص عمى ىذا الفعؿ، إذا كاف مكاظبان عميو: (؟!أـ عمييا تحرصكف)
. كممة ذـ، كمبالغة في كصفيا بالرداءة: (فبئست الدار)
. أم لمف كثؽ بيا، فأما مف اتيميا، فمعمو يككف عمى حذر كىكىجىؿو منيا(: يتيميا (5)لمف لـ)
شفاؽ(: عمى كجؿ (6)كلـ يكف منيا) . خكؼ كا 
فىعىمىوي ألنفسيـ ليككنكا عالميف: (فاعممكا) . أمر ليـ بالعمـ، كى

 __________
(. ب)كقكليـ، كىك تصحيؼ، كالصكاب كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
ى أشير شكاعر 24ىي تماضر بنت عمرك بف الحارث بف الشريد الرياحية السممية، المتكفاة سنة  (2)

العرب كأشعرىفَّد عمى اإلطبلؽ، عاشت أكثر عمرىا في العيد الجاىمي، كأدركت اإلسبلـ فأسممت، 
أكثر شعرىا كأجكده رثاؤىا ألخكييا صخر كمعاكية، ككانا قد قتبل في الجاىمية، كليا ديكاف شعر 

(. 2/86انظر األعبلـ )مطبكع 
. 3/11لساف العرب  (3)
. كغرائبو(: ب)في  (4)
. كمف نسخة أخرل كمف شرح النيج( ب)، كما أثبتو مف (أ)لـ، سقط مف : قكلو (5)
 .فييا: ك في شرح النيج( ب)في  (6)

(2/701 )

 

. فيما تستقبمكنو مف أعماركـ، كتخبركـ بو أحكاؿ الدنيا كحكادثيا: (كأنتـ تعممكف)
. المحالة كالشؾ في ىذا: (بأنكـ تارككىا)
. إلى دار غيرىا، ىي دار اإلقامة حيث ال ظعكف (1)منتقمكف: (كظاعنكف عنيا)
. تذكركا: (كاتعظكا فييا)
كىـ عاد ظنكا بجيميـ أف غيرىـ مف القادريف التبمغ : [15:فصمت]({مىٍف أىشىدُّ ًمنَّدا قيكَّدةن }بالذيف قالكا )

ـٍ }: قدرتو قدرتيـ، فأكذبيـ اهلل في ىذه المقالة بقكلو ـٍ ىيكى أىشىدُّ ًمٍنيي مىقىيي ٍكا أىفَّد المَّدوى الَّدًذم خى ـٍ يىرى لى أىكى
. فيؤالء أعني قـك عاد عمى كماؿ قدرتيـ ىذه كعظيـ قكتيـ [15:فصمت]{قيكَّدةن 
ممكا إلى قبكرىـ) . عمى أعناؽ الرجاؿ: (حي
كمع ككنيـ محمكليف فميسكا ركبانان؛ ألف الراكب لو حالة غير ىذه الحالة في : (فبل ييٍدعىكف ركبانان )

. رككبو، لما يركبو مف الراحة كالجماؿ، كليسكا كذلؾ
. في قبكرىـ، كلحكدىـ(: (2)[األجداث]كأينزلكا)



 

 

. ألف النزؿ إنما يجعؿ لمضيؼ عمى جية اإلكراـ، كليس ىذا منو: (فبل ييٍدعكف ضيفانان )
. األحجار العريضة المصفَّدحة: (كجيعؿ ليـ مف الصفيح)
ـٍ أم تيغىطٍّيٍييـ: بالجيـ كىك: (أجناف) . ما يكضع عمى المحكد منيا؛ ألنيا تيًجنَّديي
. يرد عمييـ كما يرد األكفاف، مف جانب إلى جانب: (كمف التراب أكفاف)
فىاتنا}: المتحطـ، قاؿ اهلل تعالى: الرفات: (كمف الرفات جيراف) كأراد  [49:اإلسراء]{أىًئذىا كينَّدا ًعظىامنا كىري

. أنيـ جعؿ ليـ العظاـ المرفكتة جيراف
. جمع جار: (فيـ جيرة)
. كما يفعؿ الجيراف إذا تداعكا ألمر مكركه أك مسركر: (ال يجيبكف داعيان )
. ظمـ مف ظمميـ: (كال يمنعكف ضيمان )

 __________
. منقمبكف(: ب)في  (1)
 .زيادة في شرح النيج (2)

(2/702 )

 
 
: الطعاـ المصنكع مف غير كليمة، قاؿ الشاعر: المندبة كالمأدبة ىك(: مندبة (1)كال ينالكف)

كأفَّد قمكبى الطيًر في قىٍعًر عيشٍّييا 
 

( 2)نىكىل اٍلقىٍسًب ميٍمقىى ًعٍندى بىٍعًض اٍلمىآًدبً 
 

(. 3)تمره نكاه فيو صبلبة كبيرة: يصؼ العقاب، كالقسب بالسيف الميممة
. أصابيـ الجكد، كىك المطر الغزير: (إف جيدكا)
. بو ألنو ال يمحقيـ نفعو: (لـ يفرحكا)
ف قحطكا) . أصابيـ الجدب: (كا 
. لـ ييأسكا، كال يعترييـ غـ بذلؾ: (لـ يقنطكا)
. أم ىـ مجتمعكف في المقابر: (جميع)
. أم كؿ كاحد منيـ عمى انفراده في لحده، ال يستأنسكف باالجتماع: (كىـ آحاد)
. متقاربكف في األماكف: (كجيرة)
. متباعدكف، كؿ كاحد منيـ في حفرة عمى انفراده: (كىـ أبعاد)
. قريب بعضيـ مف بعض: (متدانكف)



 

 

. اليزكر بعضيـ بعضان، لتعذر ذلؾ في حقيـ: (ال يتزاكركف)
. في األماكف كالجيات: (كقريبكف)
. بالتكاصؿ كالتحابٍّي فيما بينيـ: (ال يتقاربكف)
. عف كؿ ما يكره (4)متصفكف بصفة الحمـ، إذ مف شأنو اإلغضاء، كالتكقر: (حمماء)
. فبل تستفزىـ عجمة اإلضغاف، كال يزعجيـ فشميا: (قد ذىبت أضغانيـ)
. متصفكف بصفة الجيؿ، كال ينطقكف كما الينطؽ الجاىؿ عيان : (جيبلء)
. فبل تثير األحقاد ما يفعمو الجياؿ مف األفعاؿ السيئة: (قد ماتت أحقادىـ)
الكجع أيضان، كأراد أنيا ال تخشى منيـ فجعة لغيرىـ، : الرزية، كالفجع: الفجيعة: (ال يخشى فجعيـ)

. كال يخشكنيا أيضان في أنفسيـ
. أم أنيـ ال يدفعكف ما اعتراىـ مف الشركر، كال يدفع بيـ شر غيرىـ: (كال يرجى دفعيـ)

 __________
. كال يبالكف: في النيج (1)
.  كنسبو لصخر الغي1/33أكرد البيت العبلمة ابف منظكر في لساف العرب  (2)
. كثيرة(: ب)في  (3)
 .الحمـ كالرزانة: التكقر (4)

(2/703 )

 
 
بما كاف ليـ عمى كجو األرض مف الجماؿ، كنشر الذكر كاألبية : (استبدلكا بظير األرض بطنان )

. كغير ذلؾ، الخمكؿ كالتغير، كزكاؿ النضارة في بطنيا
كبالقصكرالفاخرة، كالمجالس الرائقة، كاألمكنة النٌيرة، لحدان مظممان، كىدفان منيدمان، قد : (كبالسعة ضيقان )

. لصؽ بو جمده كعظمو، كصار مف جممتو
. عف رؤيتيـ، كما يككف الغريب في غير بمده (2)عنيـ، كانقطاعان  (1)تباعدان : (كباألىؿ غربة)
شراقيا ظممة المحد كقتامو: (كبالنكر ظممة) . كبنكر الحياة كا 
. يعني القبكر التي تقدـ ذكرىا: (فجاءكىا)
كاف في  (3)الضمير لمدنيا، كالمعنى أنيـ دخمكا قبكرىـ ال شيء معيـ مف الدنيا، مما: (كما فارقكىا)

شيئان  (4)أيدييـ مف حطاميا، كلذاتيا كنعيميا، كما فارقكىا، ماتكا فييا كلـ يكف معيـ، كال اشتحنكا
ـٍ أىكَّدؿى مىرَّدةو }: منيا، كنظير ىذا قكلو تعالى مىٍقنىاكي لىقىٍد ًجٍئتيميكنىا فيرىادىل كىمىا خى [. 94:األنعاـ]{كى

. ال نعاؿ في أرجميـ: (حفاة)
. ال لباس عمى أجساميـ، إال األكفاف: (عراة)



 

 

. خرجكا مفارقيف ليا فراؽ األبد: (قد ظعنكا عنيا)
. الباء في مكضع الحاؿ أم مستصحبيف ألعماليـ: (بأعماليـ)
. كىي الدار اآلخرة: (إلى الحياة الدائمة)
ما النار، فكؿ كاحد ة منيما باقية ألىميا، ال انقضاء ليا، كال غاية : (كالدارالباقية) إما الجنة، كا 

. لدكاميا
 __________

. تباعد(: ب)في  (1)
. كانقطاع(: ب)في  (2)
. بما(: ب)في  (3)
 .كال استصحبكا: كال شحنكا، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (4)

(2/704 )

 
 
مىٍينىا}: كما قاؿ تعالى) ٍمؽو نيًعيديهي كىٍعدنا عى ٍأنىا أىكَّدؿى خى ، فجعؿ (1()إلى آخر اآلية: [104:األنبياء]({كىمىا بىدى

ىذه اآلية خاتمة لكبلمو، دالة عمى ركنقو، كحسف انتظامو، كلقد بمغ في تحقير الدنيا كؿ مبمغ، 
مىيىدىانىيا كقصاراىا كؿ غاية، كلك كاف كبلـ معجز بعد كبلـ اهلل تعالى،  ككصؿ في تعريؼ حقيقتيا كى

. كالحكـ النكاصع (2)لكاف ىذا الشتمالو عمى البدائع
 
( 3)كمف خطبة لو عميو السبلـ ذكر فييا مىمىؾى المكت كحالو (106)
يقكؿ انظركا إلى عجيب أمر ىذا الممؾ، مف جممة مخمكقات اهلل، (: بو إذا دخؿ منزالن  (4)ىؿ تحسُّ )

كعجائب مككناتو، مع عظـ حالو، ككبر جسمو، ىؿ يمكف إحساسو إذا دخؿ منزالن مف المنازؿ 
. الكاسعة أك الضيقة

عىميكا ًلمَّدًو }: أـ ىذه ىي المنقطعة لتماـ الجممة بعدىا، كقكلو تعالى: (!أـ ىؿ تراه إذا تكفى أحدان ) ـٍ جى أى
مىقيكا كىاءى خى ، كأراد كمع كثرتو لتكفي ىذه األركاح المككؿ بقبضيا، فبل يمكف رؤيتو ألحد [16:الرعد]{شيرى

. أصبلن 
حساسو، كاستئناؼ تعجب آخر مف حالو يقكؿ: (بؿ) كأعجب مف ىذا : إضراب عف امتناع رؤيتو كا 

. كمو
. عمى أم حاؿ يقبضو، كفي أم صكرة يككف ذلؾ: (كيؼ يتكفى ال جنيف في بطف أمو)
مىؿي }: كلج منزلو، إذا دخؿ فيو، كمنو قكلو تعالى: (!أيمج عميو مف بعض جكارحيا) تَّدى يىًمجى اٍلجى ًفي ]حى

ٍّـي اٍلًخيىاطً  . أم ىؿ يدخؿ عميو مف بعض أكصاليا [40:األعراؼ]{(5)[سى



 

 

ذنو: (أـ الركح أجابتو بإذف ربيا) . يدعكىا بالخركج فيككف ذلؾ سببان لخركجيا، بأمر اهلل تعالى كا 
 __________

. {إنا كنَّدا فاعميف}: تماـ اآلية الشريفة (1)
. البديع(: ب)في  (2)
. كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا ممؾ المكت كتكفيو األنفس: في شرح النيج (3)
. ييحىسُّ : في شرح النيج (4)
 (.أ)سقط مف  (5)

(2/705 )

 
 
عميو الضمكع، كجمعو أحشاء، قاؿ  (2)ما اضطمت: الحشا(: في أحشائيا (1)أـ ىك ساكف معيا)

: الشاعر
شا أمسى الخميطي المبايفي  ( 3)بأمٍّي اٍلحى

 
فيذه األمكر كميا ممكنة في قدرة اهلل تعالى، كلكنو حجب عمـ ذلؾ عنَّدا؛ ًلسر كمصمحة ال يطمع 

. عمييا إال ىك
يعني إذا كاف مىمىؾي المكت كىك بعض !(: عف صفة مخمكؽ مثمو (4)كيؼ يصؼ إليو مف عجز)

مخمكقات اهلل، عجزنا عف معرفة حالو في قبض األركاح، فضبلن عف حالو في عممو، كحالو في 
خمقو، كتصرفو كعبادتو كخكفو، مع أنو مخمكؽ مثمنا كمدبركمحدث كمممكؾ كمربكب، فكيؼ حالة مف 

لو الخمؽ كاألمر، كالقبض كالبسط، كاإلليية، كاستحقاؽ األزلية، فنحف عف بمكغ صفتو أقصر، 
يدؿُّ  (6)االطبلع عمى كيٍنًو حالو كحقيقة صفاتو أذؿ كأحقر، ككبلمو ىا ىنا عميو السبلـ (5)كعمى

عمى أف حقيقة ذات اهلل تعالى غير معمكمة لمبشر، كما ىك المفيـك ىا ىنا، كفي عدة مف كبلمو في 
مكاضع كثيرة، خبلفان لما يزعمو أكثر المتكمميف مف المعتزلة البصرية كالبغدادية، فإنيـ زعمكا أنيـ 
مطمعكف عمى كنو حقيقة ذاتو تعالى، بؿ زعمكا أنيـ يعممكف مف ذاتو مثمما يعمـ ىك مف ذاتو، كىذا 
شيء فاسد ال تقبمو العقكؿ، فأىكف بيذه األنظار التي ال ثبكت عند التحقيؽ ليا كالقرار، لقد أسست 

. عمى شفا جرؼ ىار فانيار
 
( 7[)كمف خطبة لو عميو السبلـ ](107)

 __________
. معو: في النيج (1)



 

 

. ما اصطممت(: ب)في  (2)
:  كنسبو لممعطؿ اليذلي، كركايتو فيو1/647لساف العرب  (3)

بأم الحشى أمسى الحبيب المبايف 
. يعجز: في شرح النيج (4)
. كعف(: ب)في  (5)
. ككبلمو عميو السبلـ ىا ىنا(: ب)في  (6)
 .ما بيف المعقكفيف زيادة مف شرح النيج (7)

(2/706 )

 
 
قمعو إذا أزالو عف مكانو، كأراد أنيا تزيؿ أىميا عف القرار عمييا، : (كأحذركـ الدنيا فإنيا منزؿ قيٍمعة)

. كالقطكف فييا
انتجعكا في طمب الماء كالكؤل، : االنتقاؿ ألمر محمكد، كليذا يقاؿ: النجعة: (كليست بدار نيٍجعة)

قمعيـ الجدب كالقحط، كأراد أف الزكاؿ إنما ىك باألمكر : كالقمعة تككف مف أمر مكركه، كليذا يقاؿ
. المكركىة بالقتؿ كالمكت، كجميع المصائب، فميذا كانت قمعة ال نجعة

. ال سبب ليا في الزينة سكل الغركر: (قد تزينت بغركرىا)
(. 2)، فمف أجمو حصؿ االغترار المحالة(1)كالسبب ليا في الغركر سكل التزييف: (كغرت بزينتيا)
كغير  (3)((الدنيا عند اهلل ال تسكل جناح بعكضة)): كما كرد في الحديث: (دار ىانت عمى ربيا)

. ذلؾ مما كرد مف طريؽ الشرع مف ىكانيا عند اهلل، كضعؼ حاليا
يعني أنو جعؿ فييا شيئان حبلالن، كشيئان حرامان، كلك كانت مرضية عنده ما : (فخمط حبلليا بحراميا)

. كاف حاليا ىكذا
. أم كجعؿ فييا الخير كالشر: (كخيرىا بشرىا)
. أم الحي فييا إالكىك يمكت، كال خير إال كيعقبو شر: (كحياتيا بمكتيا)
. فما يحمك منيا شيء، إال كيمرُّ بعد ذلؾ عمى أىمو: (كحمكىا ًبميرٍّيىا)
أراد لك كاف ليا خطر عند اهلل تعالى كنفاسة قدر إذان ألصفاىا (: ألكليائو (4)لـ ييٍصًفيا اهلل تعالى)

. كىنَّدأىا لؤلكلياء مف عباده؛ ألنيـ كانكا أحؽ بذلؾ كأىمو
 __________

. التزيف(: ب)في  (1)
. بحالو(: أ)في  (2)
في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم (( الدنيا ال تعدؿ عند اهلل جناح بعكضة: ))الحديث بمفظ (3)



 

 

. 1/490 كعزاه إلى كشؼ الخفاء 5/43الشريؼ 
 .اهلل تعالى، زيادة في النيج: قكلو (4)

(2/707 )

 
 
لك كانت الدنيا ليا قدر كثمف عند )): لركتيا كىكانياعميو، كفي الحديث: (كلـ يضفَّد بيا عمى أعدائو)

، : ))كفي حديث آخر(( كافران شربة (1)اهلل لما سقى منيا إفَّد اهلل يعطي الدُّنيا مف ييًحبُّ كمف ال ييًحبُّ
كىذا ظاىرفإف األكثر ممف تمكف منيا آثراليكل كعصى ككفر  (2( )(كال يعطي اآلخرة إال مف ييًحبُّ 

. كطغى
. قميؿ نزر: (خيرىا زىيد)
ًقيبه عىًتيده }:أم قريب، كما قاؿ تعالى: (كشرىا عتيد) ٍيًو رى [. 18:ؽ]{مىا يىٍمًفظي ًمٍف قىٍكؿو ًإالَّد لىدى
. ما جمع فييا مف حطاميا إلى نفاد كزكاؿ: (كجمعيا ينفد)
يؤخذ، كليذا بينا ترل بعض الممكؾ في أبية الدكلة، كالدنيا ناظرة إليو بالحفدة : (كممكيا يسمب)

ما بانتقالو إلى غيره قيران كبطؿ  ما بالقتؿ، كا  كالعساكر، كاألمر كالنيي، إذ زاؿ ممكو، إما بالمكت، كا 
!. ذلؾ كمو، كأف لـ يكف، فسبحاف مف ال ينبغي لممكو زكاؿ، كال يجكز عميو تغير

. كجميع ما عمر فييا يؤكؿ إلى الخراب، بمضي الميالي كاألياـ(: (3)كعامرىا منخرب)
أراد أم خير في دار يذىب عمرىا يكمان فيكمان، كما ينقض البناء : (فما خيردار تنقض نقض البناء)

. حجران حجران، أكلبنة لبنة فتزكؿ كتتغير
ما يتخذ لمسفر؛ ألنو عف قريب كقد انقطع، لكثرة الحاجة : الزاد(: فناء الزاد (4)كعمر يفنى فييا)

. إليو
 __________

. لما سيًقيى منيا كافر(: ب)في  (1)
، كأحمد بف حنبؿ في مسنده 292، 10/228، 1/53أخرجو الييثمي في مجمع الزكائد  (2)
 ((إف اهلل يعطي الدنيا مف يحب كيبغض، كال يعطي اآلخرة إال مف يحب)): ، كالحديث بمفظ1/387

. 48ص  (39)أخرجو الشريؼ السيمقي مف حديث عف أبي ىريرة الحديث 
. يخرب: في النيج (3)
 .فييا، زيادة في النيج (4)
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ألف مف سار طريقان يكشؾ أف يصميا، كينقطع سيره، فما ىذه حالو : (!كمدة تنقطع انقطاع السير)
. مف الدكر ال خير فييا، النقطاع نعيميا عمى القرب، كبطبلنو في سرعة

مف اإلتياف بيذه الكاجبات مف العبادات كغيرىا، كاالنكفاؼ عف ىذه : (اجعمكا ما افترض اهلل عميكـ)
. المحرمات، باألمر في ىذه كالنيي عف ىذه

ما تقرب : ))مف أعظـ المطمكبات، كأجؿ المقاصد التي تقصدكنيا، كفي الحديث(: (1)مف طىًمبىتكـ)
. ما يطمب: كالطمبة (2()(إلٌي المتقربكف بمثؿ أداء ما افترضت عمييـ

: فيو كجياف: (كاسألكه مف أداء حقو ما سألكـ)
ما سألكـ : أف يريد كاطمبكا منو اإلعانة، عمى أداء حقو الذم سألكـ القياـ بو، فيككف قكلو: أحدىما

. حقو: في مكضع جر عطؼ بياف، أك بدالن مف قكلو
أف يريد كاطمبكا منو ما طمب منكـ، فاطمبكا منو اإلعانة مثمما طمب منكـ القياـ بحقو، : كثانييما

. كاسألكه أم كاسألكه مثؿ ما سألكـ: ما سألكـ في مك ضع نصب بقكلو: كعمى ىذا يككف قكلو
أم اصغكا آذانكـ إلييا لتسمعكىا، كال تصمكا عنيا باستماع غيرىا، : (كأسمعكا دعكة المكت آذانكـ)

. فعف قريب كقد كقعت
(. 4)كأنتـ غيرمتأىبيف بسماعيا(: بكـ (3)قبؿ أف يدعى)
. المعرضيف عنيا، كالتاركيف ليا: (إف الزاىديف في الدنيا)
قان مف كعيده: (تبكي قمكبيـ) . خشية هلل تعالى، كفىرى
ف ضحككا) . في رأم العيف، فقمكبيـ مشغكلة بالبكاء: (كا 
. غمُّيـ عمى التفريط في حؽ اهلل: (كيشتد حزنيـ)

 __________
. طمبكـ: في النيج (1)
، كأحمد بف 9/139، كالطبراني في المعجـ األكسط 10/269أخرجو الييثمي في مجمع الزكائد  (2)

. 6/256حنبؿ في مسنده 
. يذعف(: أ)يدعى، كما أثبتو، كفي : كفي نسخة أخرل( ب)في شرح النيج كفي  (3)
 .لسماعيا(: ب)في  (4)
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ف فرحكا) . في نظر العيف كرؤيتيا فأفئدتيـ مغمكمة مف أجؿ ذلؾ: (كا 
البغض، أم كبغضيـ في غاية الشدة ألنفسيـ، عمى التياكف في : المقت: (كيكثر مقتيـ ألنفسيـ)

. حؽ اهلل تعالى، كالتساىؿ في طاعتو



 

 

ف اغتبطكا)  [اغتبط]غبطو غبطان ك: ىي حسف الحاؿ، كىي االسـ مف االغتباط، يقاؿ: الغبطة: (كا 
: اغتباطان فيك مغتبط، اسـ فاعؿ أم ذا غبطة، كمغتبط اسـ مفعكؿ أم مغبكط، قاؿ (1)

كبينما المرءي في األحياًء مغتبطه 
 

( 3)تىٍعفيٍكهي األعاصيري  (2)إذ صار في الرَّدمىسً 
 

ف اغتبطكا عمى ماسمي فاعمو، أم صاركا ذا غبطة مف  فعمى ىذا يككف المعنى يبغضكف أنفسيـ كا 
ف ايٍغتيًبطيٍكا)حسف حاليـ،  ف غبطيـ غيرىـ (كا  . عمى ما لـ يسَّـد فاعمو فيـ ييغضكف أنفسيـ كا 

. مف خيراهلل تعالى كمزيد فضمو، فبل تنفؾ حالتيـ عف بغضيـ: (بما رزقكا)
. عمى حالة أصبلن  (4)امَّدحى كزاؿ، كأنو ال يخطر ليا: (قد غاب عف قمكبكـ)
. تحقؽ المكت، كانقطاع العمر بو، كىك األجؿ كجمعو آجاؿ: (ذكراآلجاؿ)
. صارت حاضرة لكـ التفارقكـ: (كحضرتكـ)
. جمع كاذبة، أم اآلماؿ التي ال حقيقة ليا كال تصدؽ أبدان : (ككاذب اآلماؿ)
. أم فمف أجؿ ذلؾ سمطتـ الدنيا عمى أنفسكـ، حتى كانت: (فصارت الدنيا)
ممؾ الشيء يممكو إذا تصرؼ فيو، كأراد أف الدنيا تصرفت في قمكبكـ كما : (أممؾ بكـ مف اآلخرة)

. يتصرؼ المالؾ في ممكو، كصرفتكـ عف اآلخرة
. كىي الدنيا، سميت عاجمة لقربيا: (كالعاجمة)

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
. القبر: الرمس (2)
. ىك لعش بف لبيد العذرم: كقيؿ: ، كنسبو لحريث بف جبمة العذرم قاؿ2/955لساف العرب  (3)
 .لو(: ب)في  (4)
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أكثر ميبلن لقمكبكـ مف اآلجمة، كىي اآلخرة، كسميت آجمة لتأخرىا، (: مف اآلجمو (1)أذىب بكـ)

مستحكمة عميكـ عمى جية االستيبلء فبل التفات لكـ إلى عمؿ  (2)كالمعنى أف الدنيا كالعمؿ بيا
. اآلخرة

نما) أراد أف الديف ىك الذم يجمعكـ مع اختبلؼ األنساب، كتبايف (: أنتـ إخكاف عمى ديف اهلل (3)كا 
[ 10:الحجرات]{ًإنَّدمىا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه }: الكشائج، كتباعد األرحاـ، كىك سبب األخكة، كما قاؿ تعالى



 

 

. فيذا ىك حكـ الديف
. شتتكـ حتى صرتـ أحزابان كفرقان اليجمعكـ جامع(: فرَّدؽ بينكـ (4)كما)
. فسادىا، كرداءتيا: (إال خبث السرائر)
الظنكف الكاذبة، كالتكىمات  (5)كالخكاطر المضمرة في القمكب التي تسكء مف: (كسكء الضمائر)

. الرديئة فاستحكمت فيكـ، حتى أذىبت المكدة كاإللفة 
. المعاضدة كالمعاكنة: (6)تعاضدكف، كتتعاكنكف، كالمكازرة ىي: (فبل تكازركف)
( 7)نصحتو كنصحت لو كلزكمو أفصح، قاؿ اهلل: ينصح بعضكـ بعضان، يقاؿ: (كال تناصحكف)

ـٍ }: تعالى ٍحتي لىكي نىصى : قاؿ النابغة [79:األعراؼ]{كى
نصحتي بني عكفو فمـ يتقٌبمكا 

 
( 8)رسكلي كلـ تنحج لدييـ كسائمي

 
. نصحو نصحان كنصكحان إذا لـ يغدره: االسـ مف النصح، يقاؿ: كالنصيحة

 __________
. أذىبتكـ(: أ)أذىب بكـ، كما أثبتو، كفي : كفي نسخة أخرل كفي شرح النيج(: ب)في  (1)
. ليا: بو، كفي نسخة أخرل(: أ)في  (2)
(. أ)إنما، سقط مف : قكلو (3)
. الكاك، سقط مف النيج (4)
. كمف نسخة أخرل( ب)تؤمف، كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
(. ب)ىي، سقط مف : قكلو (6)
(. . أ)اهلل، سقط مف : قكلو (7)
: ، كنسبو لمنابغة الذبياني، كأكلو فيو3/646لساف العرب  (8)

 البيت.... نصحت بني عكؼ
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ما المعركؼ، فيك عاـ في كؿ ما يحسف بذلو : (كال تباذلكف) يبذؿ بعضكـ لبعض، إما النصيحة كا 

. مف ذلؾ
. المحٌبة: يكدُّ كؿ كاحد منكـ أخاه كيحبُّو، كالمكدة: (كال تكادكف)
. الحاؿ، أم أف حالتكـ ىذه يتعجب منيا كيضحؾ: الباؿ: (ما بالكـ)



 

 

إذا حصؿ ألحدكـ شيء مف يسير الدنيا كحطاميا، لـ يتمالؾ : (تفرحكف باليسير مف الدنيا تيٍدًركيٍكنو)
دراكو لو، مع انقطاعو عنو كزكالو عف يده،  مف حصكؿ المسرة كالفرح بو كالجذؿ مف أجؿ حصكلو كا 

. كالحساب عميو أيضان في اآلخرة 
ميٍكنو) كال يحزنكـ ما يفكتكـ مف األعماؿ الصالحة، كال يقع ذلؾ : (!كال يحزنكـ الكثير مف اآلخرة تيٍحرى

. عمى خكاطركـ، كال يصيبكـ جزع بفكاتو كحرمانو
شدة التحرؾ كاالضطراب، كىك مجاز ىا ىنا، شبو : القمقمة(: اليسير مف الدنيا يفكتكـ (1)كيقمقمكـ)

فكت الحقير مف الدنيا كأطماعيا عف أيدييـ بما يشتد حركتو مف األجساـ  (2)انزعاجيـ كفشميـ عند
. كيعظـ اضطرابو

. يظيرأثره مف الندامة كالتحسر، كاصفرار األكجو كامتقاعيا كتغيرىا: (حتى يتبيف ذلؾ في كجكىكـ)
بالتميؼ عمى فكاتو، كضيؽ النفس عمى عدمو، فصارحالكـ : (كقمة صبركـ عمَّدا زكم عنكـ منيا)

. عمييا، كتحسركـ عمى مفارقتيا (3)معجبان يعجب منو كؿ مف عمـ بو، كتحقؽ حالو في تعكيكـ
. فتخمدكف فييا كال تنتقمكف عنيا: (كأنيا دار مقامكـ)
اليسمب عنكـ، كال تنقطعكف بالمكت عنو كتفارقكنو، فمك كاف األمركذلؾ : (ككأف متاعيا باؽو عميكـ)

. مف بقاء متاعيا كخمكدىا لكـ لما زدتـ عمى حرصكـ، كتيالككـ عمى حبيا
 __________

. كيقمقكـ: كفي النيج( أ)في  (1)
. عف فكات(: ب)في  (2)
 .تعكيمكـ(: ب)في  (3)
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فمشمكؿ النقص لكـ، كعمكمو ألحكالكـ كميا، : (كما يمنع أحدكـ أف يستقبؿ أخاه بما يخاؼ مف عيبو)

. ال يمنع أحدكـ مف النصيحة ألخيو، في ترؾ ما يعيبو كينقصو
فميذا يترؾ النصح مف أجؿ ذلؾ، كفي ىذا داللة عمى ركة الحاؿ، : (إال مخافة أف يستقبمو بمثمو)

: ، كفي حديث آخر(1)((كمكـ طؼ الصاع)): كنزكؿ القدر كفساد األمر، كليذا كرد في الحديث
الناس مف عاـ إلى عاـ : ))، كفي حديث آخر(3(()تجد فييا راحمة (2)الناس كإبؿ مائة ال))

(. 4()(يرذلكف
ىماليا: (قد تصافيتـ عمى رفض اآلجؿ) . ترؾ اآلخرة كا 
. إرادة الدنيا كمحبتيا حتى أنو ال كقع لآلخرة كال خطر ليا: (كحب العاجؿ)
كنى بو عف خفة األمر في الديف فبل يبالي بأم شيء تركو، : (كصار ديف أحدكـ لعقة عمى لسانو)



 

 

كال عمى أم كجو استعممو كالخطر لو عنده، كال يزف شيئان عمى قمبو، فعممكـ ىذا كصنيعكـ في أمكر 
عمى : الديانة، كالمعقة بالفتح كاحدة المعقات، كبالضـ ما يمعؽ، كسماعنا فيو بالضـ، كيؤيده قكلو

. لسانو
 __________

. ((كمكـ بنك آدـ طؼ الصاع)):  بمفظ3/129أكرده مف حديث ابف األثير في النياية  (1)
. ما(: ب)في  (2)
 بسنده عف ابف عمر، كمسمـ في 2/145أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (3)

، كالبييقي في 5/153، كالترمذم في سننو 14/46، كابف حباف في صحيحو (1937 )4صحيحو 
. 2/1321، كابف ماجة في سننو 9/19السنف الكبرل 

مف عاـ إلى عاـ )):  بمفظ1/182أكرده أيضان المؤلؼ عميو السبلـ في كتاب االنتصار  (4)
ما مف عاـ إال كالذم : ))أخرج نحكه الترمذم عف أنس مرفكعان : قاؿ المحققاف في تخريجو( (ترذلكف

 (.(بعده شر منو حتى تمقكا ربكـ
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بالقبكؿ مف اهلل، كرفعو لو كما ترفع األعماؿ الصالحة، كما قاؿ : (صنيع مف قد فرغ مف عممو)

اًلحي يىٍرفىعيوي }: تعالى . كيجازم عميو بالثكاب العظيـ، كالدرجات العالية [10:فاطر]{كىاٍلعىمىؿي الصَّد
فصار طيب الخاطر، منشرح الصدر بذلؾ ، كارتفاع صنيع عمى أنو خبر : (كأحرز رضا سيده)

ىذا، مف اإلعراض عف اآلخرة كالتيالؾ في  (1)صنيعكـ: مبتدأ محذكؼ، قد دؿ عميو الكبلـ تقديره
. حب الدنيا، صنيع مف قد فرغ مف عممو

كلقد بالغ في ذكر أحكاؿ الخمؽ كصفاتيـ، حتى كأنو يشاىدىـ عيانان، كأظير مايضمركنو مف 
. أنفسيـ، كيكنكنو في خكاطرىـ حتى كأنو يناطقيـ لسانان 

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ  (108)
. أراد الذم جعؿ الحمد متصبلن بالنعـ: (الحمد هلل الكاصؿ الحمد بالنعـ)
. أم كجعؿ النعـ متصمة بالشكر ال تنفؾ عنو: (كالنعـ بالشكر)

سؤاؿ؛ ما حقيقة ىذا الكبلـ، كما معنى اتصاؿ الحمد بالنعـ، كالنعـ بالشكر، كما فائدة ذلؾ؟ 
كجكابو؛ ىك أف معنى اتصاؿ الحمد بالنعـ أنو ال يمكف الحمد إال بنعمة متجددة؛ ألف معنى الحمد 

آلة الكبلـ كسائر ما يحتاج إليو مف ذلؾ،  (2)ىك الثناء الحسف، كىذا اليمكف إال بخمؽ القدرة، كبقاء
فميذا كاف الحمد متصبلن بالنعـ اليفارقيا، كمعنى اتصاؿ النعـ بالشكر ىك أنو تعالى جعؿ الشكر 



 

 

ليا غير منفؾ عنيا، حتى كاف ماىية الشكر  (4)ماىية النعمة، كجزءان مف حقيقتيا، كمبلزمان  (3)مف
ىك االعتراؼ بإنعاـ المنعـ، مع ما يمحؽ مف تعظيـ المنعـ ألجؿ إنعامو، فيذه معنى تعمؽ النعـ 

. بالشكر كما أشار إليو
 __________

. صنعكـ(: ب)في  (1)
. كيقاؿ، كىك خطأ(: أ)في  (2)
(. ب)مف، زيادة في : قكلو (3)
 .كمبلـز(: أ)في  (4)
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سؤاؿ آخر؛ فأراه جعؿ الحمد متصبلن بالنعـ، كجعؿ النعـ متصمة بالشكر، مف الكجو الذم ذكرتو، كلـ 
يجعؿ الشكر متصبلن بالنعـ، مثؿ الحمد فما كجو التفرقة بينيما؟ 

في مقابمة النعمة كغير النعمة، بخبلؼ الشكر، فإنو اليككف  (1)كجكابو؛ ىك أف الحمد مستحؽ
مستحقان إال في مقابمة النعمة، فبل جـر جعؿ الحمد تابعان لمنعمة، متصبلن بيا، كالنعمة تابعة لمشكر 

. متصمة بو إشارة إلى ىذه التفرقة
ىي : نثني عميو بما ىك أىمو، مف الثناء الحسف مكافأة لو عمى نعمو، كاآلآلء: (نحمده عمى آالئو)

. أىلَّدى بفتح اليمزة ككسرىا (2)النعـ، ككاحدىا
 __________

. يستحؽ(: ب)في  (1)
 .كاحدىا(: ب)في  (2)
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أببله اهلل ببلءن حسنان : االختبار، كيككف في الخير كالشر، يقاؿ: الببلء ىك: (كما نحمده عمى ببلئو)

ألضربفَّد عبدم بالببلء حتى أنقيو مف )): أم اختبره اختباران يككف مؤديان إلى صبلحو، كفي الحديث
(. 2(()ألمتحنفَّد عبدم بالببلء كما يمتحف الذىب بالنار: ))، كفي حديث آخر(1()(الدرف

: قاؿ زىير
جزل اهلل باإلحساف ما فعبل بكـ 



 

 

 
( 3)فأببلىما خيرى الببلًء الذم يبميك

 
. كنطمب منو اإلعانة عمييا، باأللطاؼ الخفية، كالتكفيقات المصمحية: (كنستعينو عمى ىذه النفكس)
. المتقاعدة، جمع بطية نحك طريفة كطراؼ: (الًبطاء)
. مف الطاعات: (عمَّدا أمرت بو)
. أسرع في أمره إذا عجؿ فيو، جمع سريعة أيضان : المتعجمة، مف قكليـ: (السراع)
. مف القبائح كالمفاسد: (إلى ما نييت عنو)
. كنطمب منو المغفرة: (كنستغفره)

 __________
كفي معناه ما أخرجو اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عمييما السبلـ في المجمكع الحديثي كالفقيي  (1)

إذا أراد اهلل أف يصافي : ))مف حديث طكيؿ بسنده عف عمي عميو السبلـ أكلو(671) برقـ276ص
، ككما في مجمكع اإلماـ زيد أخرجو ((عبدان مف عبيده صبَّد عميو الببلء صٌبان، كثجَّد عميو الببلء ثٌجان 

بسنده عف عمي عميو السبلـ  (807) برقـ 574-573اإلماـ أبك طالب عميو السبلـ في أماليو ص 
. أيضان 

: بسنده عف أـ العبلء، قالت (805) برقـ 572لو شاىد أخرجو اإلماـ أبك طالب في أماليو صػ  (2)
أبشرم يا أـ العبلء، فإف مرض )): عادني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كأنا مريضة فقاؿ

كلو شاىد ركاه ابف أبي الحديد (. (المسمـ يذىب اهلل بو خطاياه كما تذىب النار خبث الذىب كالفضة
. ((إف المرض ليمحص الخطايا كما تمحص النار الذىب)):  بمفظ11/82في شرح النيج 

 .(كأببلىما): في المساف (فأببلىما): ، كقكلو ىنا1/265لساف العرب  (3)

(2/716 )

 
 
استغرقو عمى جية االستيبلء عميو، فبل يعزب عف عممو مثقاؿ ذرة في : (مما أحاط بو عممو)

آؿ ]{ًإفَّد المَّدوى ًبمىا يىٍعمىميكفى ميًحيطه }: مف المعاصي، كما قاؿ تعالى(1) [كال في األرض]السماكات 
[. 110:عمراف

ٍينىاهي ًفي ًإمىاـو ميًبيفو }: حصره بالكتابة، كما قاؿ تعالى: (كأحصاه كتابو) كيؿَّد شىٍيءو أٍحصى [. 12:يس]{كى
. عف اإلحاطة بالمعمكمات الكمية كالجزئية: (عمـ غير قاصر)
مىاًؿ }: الترؾ، كما قاؿ تعالى: لصغيرة كال لكبيرة، إال كضعت فيو، كالمغادرة: (ككتاب غير مغادر)

اىىا ًغي رىةن كىالى كىًبي رىةن ًإالَّد أىٍحصى عمـ غير قاصر، ككتاب : )(2)كقكلو [49:الكيؼ]{ىىذىا اٍلًكتىاًب الى ييغىاًدري صى



 

 

كفيو ردٌّي عمى مف ( ما أحاط بو عممو، كأحصاه كتابو: )كاالستحضار لماسبؽ، مف قكلو (غير مغادر
أنكر عمـ اهلل بالجزيئات المفصمة،كما ىك محكي عف جميكر الفبلسفة، فإنيـ أحالكا عمـ اهلل تعالى 

، (4)، كاعتقاد شنيع، كقكؿ إدٍّ (3)بيا، كزعمكا أنو إنما يعمـ الكميات ال غير، كىذا مذىب نكير
فأخزاىـ اهلل في ىذه المقالة، كأبادىـ في ارتكاب ىذه الجيالة، ثـ إذا كاف مستند عممو ىك ذاتو، فميت 

. شعرم أم مخصص لمكمي عف الجزئي في اإلحاطة بذلؾ، كبل كحاش عف ذلؾ
: كنصدٍّيؽ بو تصديقان يشبو: (كنؤمف بو)
: فيو كجياف: (إيماف مف عايف الغيكب)

كيٍنًو كبريائو المعمـك لؤلنبياء : أحدىما أف يككف مراده عايف األمكر الغيبية، مف جبلؿ اهلل كعظمتو، كى
. كالمبلئكة

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
. كىك(: ب)في  (2)
. كىذا ىك مذىب نكر كاعتقاد شنع(: ب)في  (3)
 .الداىية كاألمر الفظيع: إالٌد بالكسر كالتشديد (4)

(2/717 )

 
 

أف يريد بالغيكب أمكر اآلخرة كأحكاليا، كعظيـ أمرىا كأىكاليا، فإف ىذيف األمريف يؤكداف : كثانييما
. المحالة المعرفة، كيقكياف اإليماف تقكية ال يمكف كصفيا

عمى العيكد المؤكدة، مف اإلقرار بالتكحيد، كمعرفة اإلليية،  (1)ثبت: (ككقؼ عمى المعيكد)
. كاستحقاؽ العبكدية، كتأدية سائر التكاليؼ

إيمانان مصدر مؤكد، نحك ضربت ضربان، كأراد أف ما فيو مف اإلخبلص : (إيمانان نفى إخبلصو الشؾ)
. ذلؾ (2)كالتحقؽ لممصدَّدؽ بو فيو كقاية كحفظ عف دخكؿ الشؾ عميو، كيمنعو عف

. يدفع ما فيو مف التيقف كالقطع اعتقاد أف يشاركو أحد في إلييتو كعبادتو(3)ك: (كيقينو الشرؾ)
. إقرار بالكحدانية، كنفي المشارؾ لو في إلييتو كعبادتو: (كنشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو)
. سائر الخمؽ، كأرسمو إلى الجف كاإلنس مف خمقو (4)اصطفاه مف بيف: (كأف محمدان عبده كرسكلو)
نما نٌكرىما مبالغة في عظمتيما، كارتفاع خطرىما، (: (5)شيادتاف) أم ىما شيادتاف كأم شيادتيف، كا 

. كالتعريؼ ال يعطي ىذا المعنى
ـي الطَّديٍّيبي }: كما قاؿ تعالى: (تصعداف القكؿ) ًم [. 10:فاطر]{ًإلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكى
اًلحي يىٍرفىعيوي }: يشير بو إلى قكلو تعالى: (كترفعاف العمؿ) [ 10:فاطر]{كىاٍلعىمىؿي الصَّد



 

 

تصعداف القكؿ، كترفعاف العمؿ، كما معناه؟ : سؤاؿ؛ ما فائدة قكلو
كجكابو مف كجييف؛ 
 __________

(. ب)ثبت، سقط مف : قكلو (1)
. مف(: ب)في  (2)
(. أ)الكاك سقطت مف  (3)
(. ب)بيف سقط مف : قكلو (4)
 .شيادتيف: كشرح النيج( ب)في  (5)

(2/718 )

 
 

فيحتمؿ أف يككف مراده مف ذلؾ ىك أف كؿ قكؿ كعمؿ ال يصاحبانو كال يككناف معو، فإف : أما أكالن 
بو الحفظة أبدان، كعمى ىذا يككف الرفع كالصعكد  (1)المبلئكة ال ترفعو إلى اهلل تعالى، كال تصعد

. عمى ظاىرىما
فيحتمؿ أف يككف غرضو، ىك أف كؿ قكؿ كعمؿ يخمكاف منيما، فإنو ال يككف لو قدرعند : كأما ثانيان 

. اهلل تعالى، كاليرتفع لو خطر، كعمى ىذا يككف الرفع كالصعكد مجازيف لما ذكرناه
بأعماؿ صاحبيا أتي بقرطاس  (2)إذا شاؿ الميزاف)): كفي الحديث: (ال يخؼ ميزاف تكضعاف فيو)

(. (فيو الإلو إال اهلل فرجح
األصؿ كالقاعدة في اإليماف، كاإليماف أصؿ لسائر  (3)ألنيما ىما: (كال يثقؿ ميزاف ترفعاف منو)

الطاعات كميا، فبليعقؿ إيماف مف دكنيما كال ثبات لو، كال تعقؿ طاعة مف دكف اإليماف باهلل، فيك 
. كالقاعدة كاألساس لسائر األعماؿ الصالحة

. باتقائو كالخكؼ منو، كمراقبتو في السر كالعبلنية: (أكصيكـ عباد اهلل بتقكل اهلل)
ٍيرى الزَّداًد التَّدٍقكىل}: المبمٍّيغ إلى اآلخرة، كما قاؿ تعالى(: الزاد (4)فإنيا) ديكا فىًإفَّد خى كَّد تىزى [. 197:البقرة]{كى
. الرجكع إلى اآلخرة، أم ال رجكع نافع إلى اآلخرة إال بإحرازىا: (5)(كبيا المعاد)
. أم ىي زاد مبمغ ال زاد مثميا: (زاد مبمغ)
. نجحت حاجة فبلف إذا كانت سيمة متيسرة: ، مف قكليـ(7)سيؿ متيسر(: منجح (6)كمعاد)

 __________
. كاليصعد(: ب)في  (1)
. ارتفعت إحدل كفتيو: شىاؿ الميزاف (2)
(. ب)ىما زيادة في : قكلو (3)



 

 

. التي ىي الزاد: في شرح النيج (4)
. المعاذ، بالذاؿ مف عذت بكذا أم لجأت إليو كاعتصمت بو: في شرح النيج (5)
. كمعاذ: في شرح النيج (6)
 .منتشر(: ب)في  (7)

(2/719 )

 
 
أم دعا إلييا أحسف الخمؽ إسماعان ليـ، كأكثرىـ نصيحة، كأكفرىـ عقبلن، كىـ : (دعا إلييا أسمع داعو )

. األنبياء كاألكلياء كالصالحكف، فإف ىؤالء الزيادة عمى حسف إسماعيـ لمخمؽ، كتكخي مصالحيـ
بأذنو، فيك أفضؿ الخمؽ كأكمميـ عقبلن، لمايحصؿ فيو مف  (1)أراد أف مف كعاىا: (ككعاىا خير كاعو )

. الثكاب الدائـ، كالنعيـ السركرم
. أكـر الرجؿ إذا صار ذا كـر: ، كما يقاؿ(2)أم صار ذا إسماع: (فأسمع داعييا)
أكـر : أم صار ذا إجابة، كىذا الكبلـ كارده مكرد المدح كالتعجب، كأنو قاؿ(: (3)كأجاب كاعييا)

. ، فما أعظـ حالو كأشرفو(4)بسامعيا، كأكـر بمف أجابيا
. خطاب لمف كاف بحضرتو كلغيرىـ: (عباد اهلل)
حماه عف الطعاـ، إذا جنَّدبو أكمو، كأراد أف خكؼ اهلل تعالى : (إف تقكل اهلل حمت أكليائو محارمو)

. ككعيده، ىما المذاف جنَّدباىـ الكقكع فيما حـر اهلل عمييـ فعمو، كما يحمى المريض الطعاـ الذم يضره
ساعة كاحدة، فأسكف الخكؼ في قمكبيـ، كحؿَّد في  (5)فبل ينفؾ عنيا: (كألزمت قمكبيـ مخافتو)

. جكانحيـ، كالبسيـ كخالطيـ
شفاقان عمى أنفسيـ(7)يكتحمكف بالنـك خكفان كفشبلن  (6)فبل: (حتى أسيرت ليالييـ) . ، كا 
منتصؼ النيار عند اشتداد الحر، كأراد أنيا أسيرتيـ في الميالي، : الياجرة: (كأظمأت ىكاجرىـ)

كأظمأتيـ في اليكاجر، كلكنو عدَّدل الفعؿ إلييما عمى جية المبالغة، كما أسند الفعؿ إلييما، في 
. فبلف قائـ ليمو، كصائـ نياره، عمى جية المبالغة كالتأكيد: قكليـ

. طيب العيش في اآلخرة: (فأخذكا الراحة)
 __________

. أكعاىا(: أ)في  (1)
. سماع(: ب)في  (2)
.. كفاز كاعييا: كأجاب داعييا، كفي النيج(: أ)في  (3)
. جابيا كىك تحريؼ(: أ)في  (4)
. عنيـ(: ب)في  (5)



 

 

. كال(: ب)في  (6)
 .الجبف كالخكؼ: الفشؿ (7)

(2/720 )

 
 
. بما أسمفكه مف التعب في الدنيا: (بالنَّدصىب)
. في اآلخرة: (كالرٍّيمَّد )
اآلخرة كنعيميا، بما ال قكه مف مكابدة مشاؽ الدنيا  (1)في الدنيا، كأراد أنيـ أخذكا لذات: (بالظمإً )

. كشدائدىا
. أم جعمكه قريبان في أنفسيـ: (كاستقربكا األجؿ)
فخؼ عمييـ المبادرة في األعماؿ مف أجؿ ذلؾ؛ ألف اإلنساف إذا قربت عميو : (فبادركا العمؿ)

. المسافة في السفر كانقطاعو، ىاف عميو ما يبل قي مف شدة السير كتعبو
. أعرضكا عنيا، فعؿ مف كذَّدبيا، فيك غير ممتفت إلييا(: (2)ككذَّدبكا اآلماؿ)
لكا عميو دكف : (فبلحظكا األجؿ) ما اعتمدكه كعكَّد إما جعمكه نصب أعيانيـ، كأبصركه بألحاظيـ، كا 

. فبلف يبلحظ عمى ىذا األمر، أم يراقبو كيعتمده: غيره، مف قكليـ
فيي جامعة ليذه اآلفات األربع، كلقد كانت الكاحدة مف : (ثيَّـد إفَّد الدُّنيا دىاري فناءو كعناءو كًغيىرو كًعبىرو )

. ىذه كافية في كيميا كشؤميا، فكيؼ حاليا إذا كانت مجتمعة
: ثـ أخذ في تفصيميا كاحدة كاحدة بقكلو

: استعارة كتمثيؿ بمف ىذه حالو، كىك مع ذلؾ: (فمف الفناء أف الدىر مكتر قكسو)
. مف أصابتو كمف رمي بيا: (ال تخطئ سيامو)
. إذا داكيتو (3)أسكت الجرح آسكه: ال تداكل، مف قكليـ: (كال تؤسى جراحو)
. بسياـ المكت فبل تخطئو(: الحي بالمكت (4)ترمي)
. بمرامي السقـ المتمفة: (كالصحيح بالسقـ)
: باليبلؾ فبل ينجك منو أحد أبدان، فيك في كؿ أحكالو: (كالناجي بالعطب)
. لجميع األحياء: (آكؿ)
. فيقمع عف اختراميـ، كيكؼُّ عف ذلؾ: (ال يشبع)
. لدمائيـ: (كشارب)

 __________
(. ب)لدأب، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
األمؿ (: ب)في  (2)



 

 

. آسك(: أ)في  (3)
 .يرمى(: ب)في  (4)

(2/721 )

 
 
. أم ال يركل، فيذه حالة الفناء(: ينقع (1)ال)
. أم ييمُّو (2)((مف حسف إسبلـ المرء تركو لما اليعنيو)): اليُـّ، كفي الحديث: (كمف العناء)
مف كؿ مايدخره مف أنكاع المأككالت، بأف يمكت عف ذلؾ كقد عني : (أفَّد المرء يجمع ما ال يأكؿ)

. بجمعو
. مف األبنية الفاخرة، كالقصكرالمشيدة: (كيبن ي ما ال يسكف)
. بالمكت كقبض ركحو: (ثـ يخرج إلى اهلل)
. مف جميع ما جمعو: (ال ماالن حمؿ)
. مف كؿ ما عمَّدره كشيَّدده، فيذا ىك نياية العناء يفعؿ ذلؾ كمو: (كال بناء نقؿ)
األنفة، مف : الغىيرة، بغيف منقكطة مف أعبلىا، كياء بنقطتيف مف أسفميا، كفتحيا ىي: (كمف ًغيىًرىا)

، كالًغيرة بكسر (3)[كغاران ]فبلف يغار عمى أىمو ًغيرة كغيران : قكليـ ، كميا مصادر، كجمعيا ًغيىره
. اسـ مف التغير، كالجمع ًغيىره أيضان، كىذا ىك المراد ىا ىنا (4)الغيف، كىي

: فيو كجياف: (أنؾ ترل المغبكط مرحكمان، كالمرحـك مغبكطان )
( 5)أف يريد كمف تغٌيرالدنيا كتقٌمبيا بأىميا، أنؾ ترل مف تغبطو مف الناس بكثرة مالو، كنعيمو: أحدىما

في الدنيا، مرحكمان في اآلخرة، لكثرة تبعاتو، كترل مف كاف مرحكمان بالفقر كالمسكنة مغبكطان في 
. اآلخرة، لكثرة ثكابو كحسف مصيره

 __________
. كال ينقع، كما أثبتو مف النيج(: ب)فبل ينقع، كفي (: أ)في  (1)
، كمالؾ في المكطأ 8/18، كالييثمي في مجمع الزكائد 1/466أخرجو ابف حباف في صحيحو  (2)
. 3/128، كالطبراني في المعجـ الكبير 1/201، كأحمد بف حنبؿ في مسنده 2/903
(. أ)سقط مف  (3)
. ىي االسـ(: ب)في  (4)
 .كنعمتو(: ب)في  (5)

(2/722 )

 
 



 

 

الماؿ كاألكالد، إذ  (3)فييا مف يغبطو الناس بكثرة (2)في الدنيا، فكـ يرل (1)أف يريد بذلؾ: كثانييما
صار فقيران معدمان، ال كلد لو، يرحمو مف رآه، ككـ يرل مف يرحمو الناس لفقره كمسكنتو، إذ صار 

ـي نيدىاًكلييىا بىٍيفى النَّداسً }: مميان ذا تمكف كيسار، كما قاؿ تعالى ًتٍمؾى األىيَّدا [. 140:آؿ عمراف]{كى
يشير إلى ما تقدـ ذكره مف الغبطة كالرحمة، أم (: بؤسان نزؿ (5)أك (4)ليس ذلؾ إال نعيمان زؿَّد )

مف أزلَّدت إليو نعمة : ))أم أسدل، كفي الحديث (7)ذلؾ كمو، إنو إما نعيـ زؿَّد  (6)بجميع
. فتحصؿ الغبطة، أك بؤسان نزؿ كقع بو، فتحصؿ الرحمة لو (8()(فميشكرىا

االسـ مف االعتبار، كجمعيا : (9)الًعبرة بالعيف الميممة كباء بنقطة مف أسفميا، ىي: (كمف ًعبىًرىىا)
. عبر

. يقارب حصكؿ ما رجاه كأمَّدمو في الدنيا: (أف المرء يشرؼ عمى أممو)
. أم يخترمو المكت مف دكف ذلؾ كمو(: أجمو (10)فيقتطعو حضكر)
. النقطاعو بالمكت: (فبل أمؿ ييٍدرؾ)
. أم كال عمر باؽو، فيككف مترككان عف المكت: (كال مؤمَّدؿ ييترؾ)
تنزييان لو تعالى عف أف يتيـ في فعؿ مف األفعاؿ، كتعجبان مف حكمة اهلل تعالى، : (!فسبحاف اهلل)

. كمف ىذه األحكاؿ
. ما أشدَّد قربو منو: (!ما أقرب الحي مف الميت)

 __________
. ذلؾ(: أ)في  (1)
. ترل(: ب)في  (2)
. لكثرة(: ب)في  (3)
. زاؿ، كما أثبتو مف النيج كىك الصكاب، كيؤيده شرح المؤلؼ لمجممة: في النسختيف (4)
. كبؤسا(: ب)في  (5)
. مجتمع(: ب)في  (6)
. أزؿ(: أ)زؿ، كما أثبتو، كفي : كفي نسخة أخرل( ب)في  (7)
. 6/516، كفي شعب اإليماف لمبييقي 1/238أخرجو في مسند الشياب  (8)
. كىي(: ب)في  (9)
 .كفي شرح النيج( ب)حضكر، زيادة في : قكلو (10)
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. قربو مف سرعة لحاقو بو عمى الفكر (2)أم أف(: بو (1)لمحاقو)
. أشد بيٍعدىه منو (3)ما: (!كما أبعد الميت مف الحي)
نما قدَّدـ الحي عمى الميت في القرب لما يريد : (النقطاعو عنو) لبعد مابينيما مف االنقطاع كالتبايف، كا 

مف كصفو بسرعة المحاؽ، كقدَّدـ الميت عمى الحي في اٍلبيٍعًد، لما يريد مف كصفو بكثرة االنقطاع عف 
. الحي

. تكريران لمتنزيو، كالتعجب مف ذلؾ: (!فسبحاف اهلل)
. لمف اغترَّد بو (4)ماأعظـ غركره: (ما أغرَّد سركرىا)
. كأكثر عطشيا: (كأظمأ ًريَّديا)
(. 5)أم أنو ال ًظبلؿ في فيئيا: (كأضحى فيئيا)
دُّ ) . أم ال يردُّ ما ىك كاصؿ مف األقضية كالببلكم كالمحف كالمصائب: (ال جاءو ييرى
. مف نعيميا كسرائيا: (كال ماضو يرتدُّ )
: فيو كجياف: (كال مؤمَّدؿو يريد)

يريد بمكغ ما أٌممو في  (7)بالراء، كمعناه كالمؤمٍّيؿ (6)أف المؤمٍّيؿ اسـ فاعؿ، كيككف مريدان : أحدىما
. الدنيا

أف يككف المؤمَّدؿ اسـ مفعكؿ، كيككف يزيد بالزام، كمعناه كالمأمكؿ مف الدنيا ال يزاد عميو، : كثانييما
. بؿ ىك إلى نقصاف كخسارة، فكمو محتمؿ كما ترل

أراد أف الشر ىك المعصية، كأشر منيا عقابيا، فعمى (: مف الشر إال عقابو (8)إنو ليس شيء أشر)
. ىذا أشر الشر العقاب

ألف الخير ىك الطاعة، كخيرمنيا ثكابيا، فعمى ىذا خير : (كليس شيء بخير مف الخير إال ثكابو)
. الخير ىك الثكاب

. مف كؿ ما يتعمؽ بيا، كيحصؿ فييا مف أحكاليا: (ككؿ شيء مف الدنيا)
 __________

. إللحاقو(: أ)في  (1)
(. ب)إف سقط مف : قكلو (2)
. كما(: ب)في  (3)
. غركرىا(: ب)في  (4)
. الظبلؿ فييا(: أ)في  (5)
. يريد(: ب)في  (6)
. كمؤمؿ(: أ)في  (7)
 .بشر: في النيج كشرح النيج (8)
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في عينؾ، كازدريتو  (1)تسمع بو فييكلؾ كيعجبؾ، فإذا رأيتو نقص: (سماعو أعظـ مف عيانو)

. كحقارتيا (2)ليكنيا
. نعيميا كجحيميا(: اآلخرة (3)ككؿ شيء مف)
تسمع بو فييكلؾ كيعجبؾ، فإذا رأيتو كعاينتو، كاف أعظـ ىكالن، كأدخؿ : (عيانو أعظـ مف سماعو)

. في اإلعجاب
في نزكؿ قىٍدًرالدنيا لما كاف سماعيا أكثر، كارتفاع خطر اآلخرة كقدرىا : (فميكفكـ مف العياف السماع)

. لما كاف سماعيا أحقر
كليكؼ عمَّدا غاب مف أحكاليما الخبر عنو، فإنو داؿٌّي عمى نفاسة اآلخرة، كحقارة : (كمف الغيب الخبر)

. الدنيا
بالفقر كالمرض، كاالمتحاف بأنكاع الببليا : (كاعممكا أنما نقص مف الدنيا، كزاد في اآلخرة)

كالمصائب، فإنو ثكاب في اآلخرة، كعمك في مراتبيا، كما كرد بو الشرع، كأخبربو الرسكؿ عميو السبلـ 
بىشٍّيًر }: كقكلو تعالى نىٍقصو ًمفى األىٍمكىاًؿ كىاألىنفيًس كىالثَّدمىرىاًت كى ٍكًؼ كىاٍلجيكًع كى ـٍ ًبشىٍيءو ًمفى اٍلخى نَّدكي لىنىٍبميكى كى
اًبًريفى  فإنو مف  (4)إذا انقطع شسع نعؿ أحدكـ فميسترجع: ))، كقكلو عميو السبلـ[155:البقرة]{الصَّد
فيذه األمكر كميا نقص في الدنيا، كىك زيادة عمى الحقيقة في اآلخرة؛ لما فييا مف ( (المصائب

. الثكاب بالتمحيص كالغمكمات، فميذا كانت زيادة في اآلخرة
 __________

. يغض(: أ)في  (1)
. ليكانيا(: ب)في  (2)
. في(: أ)مف، كما أثبتو، كفي : كفي نسخة أخرل كفي النيج كشرح النيج( ب)في  (3)
نا إليو راجعكف، كفي ذلؾ ما أخرجو : أم يقكؿ(( فميسترجع فإنو مف المصائب: ))قكلو (4) إنا هلل كا 

قاؿ رسكؿ الميصمى : بسنده عف أـ سممة قالت (806) برقـ 573اإلماـ أبك طالب في أماليو ص 
نا إليو راجعكف، الميـ عندؾ أحتسب : إذا أصابت أحدكـ مصيبة فميقؿ)): اهلل عميو كآلو كسمـ إنا هلل كا 

 (.(مصيبتي، فأجرني فييا كأبدؿ لي بيا خيران منيا
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كىذا كالمبلذ الكاصمة إلى الكفار كالفساؽ، بزيادة : (خير ممَّدا نقص مف اآلخرة، كزاد في الدنيا)
ف زادت في الدنيا فيي نقصاف في اآلخرة؛ النقطاعيا كحصكؿ العقاب  (1)األمكاؿ كاألكالد، فإنيا كا 
. ليـ عمى ما يستحقكنو، فميذا الخير فييا ليـ

، كىك (2)إما بأف يككف منقكصان في الدنيا بالفقر، كثكؿ األكالد كاألىميف: (فكـ مف منقكص رابح)
ما بأف يككف منقكصان في الدنيا الماؿ  رابح في اآلخرة، بما كاف لو مف الثكاب باالصطبارعمى ذلؾ، كا 

. لو كال كلد، رابح فييا براحة النفس عف جميع الكيمؼ كالمشاؽ كميا
. في الدنيا مف األمكاؿ كسائر النفائس، خاسرفي اآلخرة لمثكاب بفسقو كتمرده: (!كمزيد خاسر)
. مف العبادات المفركضة، كالنكافؿ المندكبة في سائر أنكاع البر كأعمالو: (إف الذم أمرتـ بو)
، كمف جية قضاء مافات مف (3)مف جية قياـ بعضيا مقاـ البعض: (أكسع مف الذم نييتـ عنو)

نىاح عف ترؾ ىذه النكافؿ كميا، كليس كذلؾ المنييات؛ ألف فييا  (4)الفرائض، كمف جية رفع اٍلجي
النجاسات،  (5)تحريجات كمباعدةن عنيا ككعيدان عمى تعدٍّيييا، أال ترل أف الذم نيًيٍينىا عنو مف مخامرة

أمكر معدكدة محصكرة، بخبلؼ األمكرالظاىرة، فإنيا بغير نياية، كالحصر ليا كالغاية، فباف بما 
. ذكرناه أف المأمكرات أكسع مجاالن مف المنييات المحالة

 __________
. فيك(: ب)في  (1)
. أم فقدىـ (2)
. بعض(: ب)في  (3)
. اإلثـ: الجناح بالضـ (4)
 .المخالطة: المخامرة (5)
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ـ عميكـ) أما في المنككحات فظاىر فإف المحرمات محصكرة، : (كما أيحؿَّد لكـ أكثر مما حيرٍّي

، كأما في المأككالت فالذم حـر أكمو مف المحـك  كالمحمبلت ال حصر ليا كالعدَّد، كىفَّد ما عدا المحاـر
كما عداه باؽ عمىاإلباحة، كأما المشركبات فالمحـر منيا محصكركالخمر كالدـ  (1)كغيرىا محصكر

كسائر النجاسات كغير ذلؾ، كما عداىا باؽ عمى التحميؿ، كأما المباس فالمنيي عنو الحرير كما عدهَّد 
بما حققناه أف ما  (2)الفقياء كما عداه حبلؿ، كغير ذلؾ مما اشتممت عميو الكتب الفقيية، فظاىر

أحؿ اهلل تعالى لمخمؽ أكثر المحالة، كأكسع مما حرمو عمييـ، كفي ىذا داللة عمى لطؼ اهلل تعالى 
. ((بعثت بالحنيفية السمحة)): بخمقو، كعمى حسف ىذه الشريعة، كارتفاع قدرىا، كما قالعميو السبلـ

. مف ىذه المحرمات كالمنييات: (فذركا ما قؿَّد )



 

 

. مف المأمكرات كالمحمبلت: (لما كثر)
. مف المحرمات: (كما ضاؽ)
. منيا: (لما اتسع)
، فىكىرىبٍّي }: ضمنو،كما قاؿ تعالى(: تكفؿ اهلل لكـ بالرزؽ (3)قد) مىا تيكعىديكفى ـٍ كى ًفي السَّدمىاًء ًرٍزقيكي كى

ؽٌّي  . ما قمتو [23-22:الذاريات]{السَّدمىاًء كىاألىٍرًض ًإنَّدوي لىحى
. عبادة اهلل، كتأدية سائر كاجباتو عميكـ: (كأمرتـ بالعمؿ)
. الرزؽ: باالجتياد كالنَّدصىب في تحصيمو كىك: (فبل يككنف المضمكف لكـ طمبو)
. مف تأدية حؽ اهلل، كامتثاؿ أكامره في ذلؾ: (أكلى بكـ مف المفركض عميكـ عممو)
. في قمكبكـ(: اعترض الشؾ (4)مع أنو كاهلل قد)
. صار مدخكالن فيو بالريب: (كدخؿ اليقيف)
. مف األرزاؽ: (حتى كأف الذم ضمف لكـ)

 __________
(. ب)محصكر، سقط مف : قكلو (1)
. فظير(: ب)في  (2)
(. أ)قد، سقط مف : قكلو (3)
 .لقد: كفي نسخة أخرل، كفي شرح النيج( ب)قد، زيادة في : قكلو (4)
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. طمبو لما يظير منكـ مف الجزع، كعظـ الطمب ككثرتو: (قد فرض عميكـ)
. تأديتو مف الكاجبات: (ككأف الذم فرض عميكـ)
. لما يظير مف التساىؿ فيو، كترؾ االجتياد في تحصيمو: (قد كضع عنكـ)
. بالتحصيؿ كالفعؿ(: (1)فبادركا بالعمؿ)
. أف يأخذكـ المكت كأنتـ عمى غير أيٍىبىة: (كخافكا بغتة األجؿ)
. بالتدارؾ: (فإنو ال يرجى مف رجعة العمر)
. فإنيما مختمفاف متبايناف: (ما يرجى مف رجعة الرزؽ)
. بالعدـ كالزكاؿ: (ما فات اليـك مف الرزؽ)
. مف جية اهلل تعالى: (رجي غدان زيادتو)
. بأف صارمنقضيان زائبلن : (كما فات مف العمر أمس)
. الستحالة ذلؾ كبطبلنو(: (2)لـ يرج اليـك رجعتو)



 

 

. مف جميع األمكر كميا، كسائر األعماؿ: (الرجاء)
. الحاصؿ في المستقبؿ؛ ألنو ينتظرحصكلو ككقكعو: (مع الجائي)
. مف جميع األمكر كميا: (كاليأس)
. الستحالة رد الماضي كعكدتو: (مع الماضي)
عمى الحد الذم يتكجو مف حقو، في القياـ بكاجباتو، كاالنكفاؼ عف محارمو : (فاتقكا اهلل حؽ تقاتو)

. كميا
. عمى حالة مف الحاالت: (كال تمكتفَّد )
إال عمى حالة اإلسبلـ، كىذا االستثناء مفرغ، كتفريغو إنما ىك في الصفات، : (إال كأنتـ مسممكف)

. ما جاءني زيد إال ضاحكان : كقكلؾ
إف حكـ ىذه اآلية لمف أصعب األحكاـ كأثقميا؛ لما تضمنتو مف كجكب تقكل اهلل عمى : كأقكؿ

حقيقتيا كحدٍّيىا، كىك أمر عظيـ، كلكف اهلل تعالى مف رحمتو الكاسعة كلطفو المطيؼ، قد تدارؾ ثقميا 
[. 16:التغابف]{فىاتَّدقيكا المَّدوى مىا اٍستىطىٍعتيـٍ }:بما خفؼ، مف قكلو

. المَّدييَّـد، اجعمنا مف الفائزيف بإحراز التقكل
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ في االستسقاء  (109)

 __________
. العمؿ: في النيج كشرح النيج (1)
 .كمف نسخة أخرل كمف شرح النيج( ب)رجيعو، كما أثبتو مف (: أ)في  (2)
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، قاؿ (1)صحت الثكب، بالصاد الميممة فانصاح أم شققتو فانشؽ: (المَّدييَّـد، قد انصاحت جبالنا)

(: 2)عبيد
فأصبح الركض كالقيعاف ميمرعةه 

 
احً  ميٍنصى ( 3)مف بيف ميٍرتىًتؽو منيا كى

 
، قاؿ الراعي: أم متشقؽ، كيقاؿ (: 4)تصكَّدح الشجر إذا يبس أعبله كجؼَّد

كحاربت ال يىٍيؼ الشٍّيماؿ كآذنت 
 



 

 

( 5)مذانب منيا المَّدٍدف كالمتصكٍّيح
 

(. 6)كأراد تشققت جبالنا، كيبس شجرىا مف المحكؿ
. صار لكنيا أغبر لمايبس شجرىا، كانحتَّد لعدـ الماء: (كاغبرَّدت أرضنا)
[. 55:الكاقعة]{فىشىاًربيكفى شيٍربى اٍلًييـً }: العطش، قاؿ تعالى: اليياـ: (كىامت دكابنا)
( 7)كقفت في أماكنيا، ال تجد مذىبان تذىب إليو، كالمرابض لمغنـ كاألعطاف: (كتحيرت في مرابضيا)

. لئلبؿ
 __________

. فاشتؽ(: ب)في  (1)
ىك عبيد بف األبرص بف عكؼ بف جشـ األسدم، أبك زياد، شاعر مف دىاة الجاىمية كحكمائيا،  (2)

األعبلـ )عاصر امرأ القيس، كعمٍّير طكيبلن حتى قتمو النعماف بف المنذر، كلو ديكاف شعر مطبكع 
4/188 .)
: ، كركايتو فيو2/491لساف العرب  (3)

فأصبح الركض كالقيعاف مترعة 
 

ما بيف مرتتؽ منيا كمنصاح 
 
 .
 شاعر مف ، ى90ىك عبيد بف حصيف بف معاكية بف جندؿ النميرم، أبك جندؿ، المتكفى سنة  (4)

(. 189-4/188األعبلـ )فحكؿ المحدثيف، كلقب بالراعي لكثرة كصفو اإلبؿ 
ريح حارة تأتي مف نحك اليمف، تيبٍّيس النبات، كتعطٍّيش الحيكاف، : ، كالييؼ2/491لساف العرب  (5)

. الريح التي تيبُّ مف قبؿ الًحٍجر، أك ما استقبمؾ عف يمينؾ كأنت مستقبؿ: كتنشٍّيؼ المياة، كالشماؿ
. الميف: ، كالمدف(1115،1318انظر القامكس المحيط ص)
. الجدب: المحكؿ (6)
 .مباركيا: أعطاف اإلبؿ (7)

(2/729 )

 
 
التي فقدت كلدىا، : رفع الصكت، كالثكمى ىي: العجُّ ىك(: عمى أكالدىا (1)كعجت عجيج الثكالى)

. كاشتد حزنيا عميو، فبل يزاؿ صكتيا مرتفعان بالبكاء عميو



 

 

مكاف الرتكع، كىك التنعـ : السآمة مف الشيء، كالمرتع ىك: المبللة ىي: (كممت التردد في مراتعيا)
نما ممَّدتو لما لـ تجد فيو قضاء : كاألكؿ باالستراحة، يقاؿ رتعت الماشية إذا تنعمت باألكؿ، كا 

. أغراضيا مف الشبع كالرم بالماء، فيي مترددة حيارل
جمع مكرد، كىي أمكنة : الشكؽ كتكقاف النفس، كالمكارد: (2)الحنيف ىك: (كالحنيف إلى مكاردىا)

مَّدتىيا تنقع نما ممَّدتو لما لـ تجد غي (. 3)الماء، كا 
. تحٌيرىا في طرقيا، فبل تجد مذىبان تذىب إليو(: ، فارحـ حيرتيا في مذاىبيا(4)المَّدييَّـد )
: أفَّد الرجؿ أنينان، قاؿ ذك الرمة: الصكت الضعيؼ، يقاؿ: األنيف ىك: (كأنينيا في مكالجيا)

( 5)كما أفَّد المريضي إلى عٌكادًه الكىًصبي 
 

(. 7)المداخؿ، كمنو تكلج الكحش إلى كناسو: (6)كالمكالج
. شخصنا مف بيكتنا، كأنت غايتنا كمقصدنا: (المَّدييَّـد، خرجنا إليؾ)
. اعتكر الظبلـ إذا اختمط بعضو ببعض، كتراكـ كركب أعبله أسفمو: (حيف اعتكرت)

 __________
. الثكمى(: أ)في  (1)
. ىي(: أ)في  (2)
. نقع الماء العطش أم سكنو: حرارة العطش، كتنقع أم تسكف، مف قكليـ: الغمة بالضـ (3)
. الميـ ارحـ أنيف اآلنة، كحنيف الحانة: قبمو في النيج (4)
: ، كركاية البيت كامبلن في المساف1/188الكصبا، كأصمحتو مف لساف العرب : في النسختيف (5)

يشكك الخشاش كمجرل النسعتيف كما 
 

أفَّد المريض إلى عكٍّياده الكصب 
 
. في المكالج(: ب)في  (6)
 .أم مكضعو في الشجر يكتف فيو كيستتر: كناسو (7)

(2/730 )

 
 
الناقة التي يبس لحميا مف اليزاؿ الضامرة، أم قيرتنا : جمع حدبار، كىي: (عمينا حدابيرالسنيف)

. لنا (1)بالجدب، كصارت مستعمية
سحابة : جمع مخيمة، يقاؿ: أخمؼ الكعد، إذا لـ يصدؽ في كعده، كالمخايؿ: (كأخمفتنا مخايؿ الجكد)



 

 

مخيمة، إذا كانت مرجكة لممطر، كمخيمة السحاب خبلفتو بالمطر، أم كتخمفت عنا مخايؿ الجكد مف 
. فيو الفرج لنا ككشؼ حالنا (2)كؿ ما نظف

ماعمى المبالغة، كأنو جعمو نفس الرجاء، : (فكنت الرجاء) إما عمى حذؼ المضاؼ، أم ذا الرجاء، كا 
لىًكفَّد اٍلًبرَّد مىٍف آمىفى ًبالمَّدوً }:كما قاؿ تعالى : ، قاؿ زىير[177:البقرة]{كى

ا كىـ عدؿ  فيـي رضن
 
[. 69:يكسؼ]{فىبلى تىٍبتىًئٍس ًبمىا كىانيكا يىٍعمىميكفى }: الحزيف، قاؿ تعالى: (لممبتئس)
تممست الحاجة إذا طمبتيا، أم كأنت ببلغ الطالب : ، مف قكليـ(3)أم لمطالب: (كالببلغ لمممتمس)

. لمحا جة كنيا يتو
. يئس الخمؽ عف اتصاؿ الخير بيـ: (ندعكؾ حيف قنط األناـ)
نما أضاؼ المنع إلى الغماـ تجكزان  (4)ماؤه، كامتنع: (كمنع الغماـ) عميو، كالمانع ىك اهلل تعالى، كا 

. ، كفيو مف الرشاقة ما اليخفى(يداؾ أككتا، كفكؾ نفخ): كمبالغة، لما كاف سببانلو، كما قالكا
. سامت الماشية تسـك إذا رعت: السائـ كالسَّدكاـ بمعنى كاحد، كىك الذم يرعى، يقاؿ: (كىمؾ السَّدكاـ)
المعاقبة، كأف في مكضع نصب عمى نزع الجار، أم : مف المؤاخذة، كىي(: (5)أالَّد تؤاخذنا بذنكبنا)

. بأف التؤاخذنا، فمما حذؼ الحرؼ انتصب بالفعؿ
 __________

. كمف نسخة أخرل( ب)مستغمة، كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. يظف(: ب)في  (2)
. الطالب(: ب)في  (3)
. ماؤه منيع عميو(: ب)في  (4)
 .أف ال تؤاخذنا بأعمالنا، كال تأخذنا بذنكبنا: في النيج (5)

(2/731 )

 
 
. مجاز ىا ىنا، كأراد شمكليا ككثرتيا: (كانشر عمينا رحمتؾ)
. أم بإنشاء السحاب الذم يككف سببان لمرحمة: (بالسحاب)
السحاب الذم ينصبُّ بشدة : بعؽ بطنو إذا شقَّدو، كالبعاؽ ىك: المنشؽُّ بالمطر، مف قكليـ: (المنبعؽ)

. ككثرة
رى فيو المطر، كالعرب تجعؿ السنة ستة : (كالربيع المغدؽ) كىك زماف الخير كالنضارة، كأغدؽ إذا غىزي

أزمنة، فشيراف منيا ىك الربيع األكؿ، كىك الذم تأتي فيو األزىار كينبت الكؤل كالعشب، كشيراف 



 

 

ىك الربيع الثاني، كىك الذم  (1)منيا صيؼ، كشيراف منيا قيض كىك شدة الحر، كشيراف منيا
. الثمار، كشيراف منيا خريؼ، كشيراف شتاء (2)تدرؾ فيو

. عظيـ الكرؽ لكثرة ريٍّيو: (كالنبات المكرؽ)
: سححت الماء إذا صببتو، قاؿ دريد: (سحان )

فرٌبت غارًة أسرعت فييا 
 

ًرٍيـ تمر ( 3)بسح الياجرمٍّي جى
 

ما عمى التمييز مف المنبعؽ أك المغدؽ؛ ألنو في : كالجريـ النكل، كانتصابو إما عمى المصدرية، كا 
. المنبعؽ سحة: المعنى فاعؿ ليما كأنو قاؿ

. المطر الشديد، كقد كبؿ المطر يبؿ كبكالن، إذا كاف شديدان : الكابؿ: (كاببلن )
. مف األشجار كالزركع كالكؤل: (تحيي بو ما قد مات)
. بنقصاف العطش كانقطاعو بو: (كترد بو ما قد فات)
: السقيا مصدر سقى، كاليسرل كالعسرل مف العسر كاليسر، أم نطمب منؾ سقيان : (المَّدييَّـد، سقيان منؾ)
. لؤلرض الميتة: (محييةن )
. لنا مف العطش: (مركية)
. ال يشكبيا شيء مف العاىات: (تامة)
. ال تختص بجية دكف جية: (عامة)
. خالية عف التنغيص مف كؿ عاىة، مف البرد كالبرؽ: (طيبة)

 __________
(. ب)منيا، زيادة في : قكلو (1)
. فييما(: ب)في  (2)
: ، كركايتو فيو3/774البيت في لساف العرب  (3)

كربت غارة أكضعت فييا 
 

كسحٍّي الياجرم جريـ تمر 
 

 .أم أسرعت: أكضعت: كقكلو

(2/732 )



 

 

 

. مشتممة عمى النماء كالزيادة: (مباركة)
. ىنأه الطعاـ كمرأه، إذا ساغ ككاف زكيان : زاكية، مف قكليـ: (ىنيئة مريئة)
. أمرعت فانزؿ: أم خصيبة، كأمرع القـك إذا كانت مكاشييـ في خصب، كفي المثؿ: (مريعة)
. زكا الشئ إذا كاف كثيران : كثيران، مف قكليـ: (زاكيان نبتيا)
(. 1)ثمر الشيء إذا كثر، كمنو الثمرة ألنيا تكثر كتفشك: (ثامران فرعيا)
. الحسف: مف النضارة، كىي: (ناضران كرقيا)
شىعىًثو(: الضعيؼ (2)تنعش بيا) . ترفعو مف كبكتو كى
. أىؿ الرحمة كالفاقة: (مف عبادؾ)
. ، كقمة األمطار(3)الذم ىمؾ بالمكت: (كتحيي بيا الميت مف ببلدؾ)
: نستكىب منؾ سقيان : (المَّدييَّـد، سقيان منؾ)
ادىنا) . ما ارتفع مف األرض ككاف منيفان عاليان : يكثر عشبيا، كالنٍّيجاد جمع نىٍجد، كىك: (تعشب بيا ًنجى
. األمكنة المطمئنة، كاحدتيا كىٍىدة: الًكىاد ىي: (كتجرم بيا ًكىادنا)
ييٍخًصبي ًبيىا) نىابينىا (4)كى نىابي بالفتح ىك(: جى نىابيو إذا : الفناء، يقاؿ: اٍلجى نىابي فبلف خصيب، كأخصب جى جى

. كاف كريمان 
نىا) تيٍقًبؿي ًبيىا ًثمىاري . أقبؿ الزرع إذا كاف تامان : تككف جيدة، مف قكليـ: (كى
. اسـ يقع عمى البقر، كالغنـ، كاإلبؿ: الماشية: (كتعيش بيا مكاشينا)
: الكؤل، أم كتككف األقاصي مف أرضنا معشبة، أك مف الندل كىك: الندل ىك: (كتندل بيا أقاصينا)

. السدل: البمؿ فالذم يككف في النيار فيك ندل، كالذم يككف بالميؿ، يقاؿ لو
ظكاىرىا، كأراد أنيا تككف إعانة عمى زكاؿ حرىا، : ضكاحي األرض(: بو ضكاحينا (5)كتستعيف)

. كاخضرار نباتيا
 __________

. كتفشكه(: ب)في  (1)
(. أ)بيا، سقط مف : قكلو (2)
. بالجدب: كفي نسخة أخرل( ب)في  (3)
. منيا(: ب)في  (4)
 .كتستغني بيا، كما أثبتو مف نسخة أخرل كمف شرح النيج(: ب)كتستقي، كفي (: أ)في  (5)

(2/733 )

 
 



 

 

. زياداتؾ التي اتسع خيرىا، كفاض نماؤىا: (مف بركاتؾ الكاسعة)
. العظيمة التي الغاية لحدىا: (كعطاياؾ الجزيمة)
، إذا نفد زادىـ، كأراد الضعيفة أحكاليـ: يقاؿ: (عمى بريتؾ المرممة) . أرمؿ القـك
إبؿ ىمؿ، إذا كاف ال راعي ليا ليبلن كال نياران، بخبلؼ النَّدفىش فإنو اسـ إلىماليا : (ككحشؾ الميممة)

. ليبلن الغير، أم الراعي ليا سكاؾ
(: 1)ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكـ، قاؿ معاكية بف مالؾ: أم مطران، يقاؿ: (كأنزؿ عمينا سماءن )

إذا سىقىطى السَّدماءي ًبأىٍرًض قىٍكـو 
 

ابىا  ٍف كىانيكا ًغضى ٍينىاهي كا  رىعى
 
. اخضؿَّد الشيء اخضبلالن، إذا كثر بممو: أم كثير بمميا، يقاؿ: (مخضمة)
إذا كا نت تدر المطر، كارتفاعو عمى أنو فاعؿ بمخضمة ارتفاع السبب  (3)سماء مدراران (: (2)مدراران )

. بالصفة
. مطر ىىًطؿ، كسحاب ىاًطؿ، أم كثير اليطبلف: متتابع قطرىا، يقاؿ: (ىاطمة)
. قطره، كأراد أف قطره متتابعة لغزارتو ككثرتو: كدؽ المطر(: الكدؽ منيا الكدؽ (4)يدافع)
: حفزه إذا دفعو مف خمفو، كالميؿ يحفز النيار، أم يدفعو قاؿ: (كيحفز القطر منيا القطر)

يحفزىا األكتار كاأليدم الشعر 
 

. كأراد أف بعضو يدفع بعضان لما فيو مف الجكدة كالكثرة
مَّدبو برقيا) مَّدبي : (غير خي . البرؽ الذم ال مطرفيو: اٍلخي

 __________
ىك معاكية بف مالؾ بف جعفر بف كبلب العامرم، شاعر مف أشراؼ العرب في الجاىمية، لقب  (1)

د الحكماء لقكلو : بمعكٍّي
د مثميا الحكماء بعدم  أعكٍّي

 
إذا ما األمر في الحدثاف نابا 

 
: كىك مف أبيات يقكؿ فييا

إذا نزؿ الغماـ بأرض قـك 
 

ف كانكا غضابا  رعيناه كا 



 

 

 
(. 7/263انظر األعبلـ )
. ىكذا في النسخ بالنصب، ككبلـ الشارح يدؿ عمى أنو مرفكع فتأمؿ (2)
. سماء مدار(: ب)في  (3)
 .يدفع(: أ)في  (4)

(2/734 )

 
 
يىاـو عارضيا) . السحاب الذم ال مطر فيو أيضان : الجياـ: (كال جى
السحاب األبيض، أم أف سحابيا ليس : قطع السحاب الرقيقة، كالرباب ىك: القزع: (كال قزع ربابيا)

نما ىك متراكـ أسكد . متفرقان كا 
جمع ًذٍىبىة، كىك : ريح فييا برد كندكة كرطكبة، كالذٍّيىاب بكسر الفاء: الشَّدفَّداف: (كال شفَّداف ًذىابيا)

. المطر، التقدير فيو كال ذات شفَّداف ذىابيا فحذؼ ذات لعمـ السامع بو
مراع السنة: الخصب: (حتى يخصب إلمراعيا) (. 1)كثرة شجرىا كًريفيا: خبلؼ الجدب، كا 
. الذيف أصابيـ الجدب كالقحط، كأراد أنو يعظـ الرخاء مف أجؿ إمراعيا لمف أجدب: (المجدبكف)
. بزيادتيا كنمكىا: (كيحيا ببركتيا)
. أسنى القـك إذا دخمكا في سنة جديبة أك خصيبة، كأسنتكا إذا دخمكا في سنة جديبة: (المسنتكف)
. تبسطيا لخمقؾ فينعمكف فييا: (فإنؾ تنشر رحمتؾ)
. رحمة كلطفان، ككرمان منؾ: (كتنزٍّيؿ الغيث)
. يئسكا، ككثر قنكطيـ: (مف بعد ما قنطكا)
. لذلؾ األكلى بو، كاألحؽ بفعمو: (كأنت الكلي)
. المحمكد عمى كؿ نعمة: (الحميد)
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ  (110)
ببلغ ما أرسؿ بو(: داعيان إلى الحؽ (2)أرسمو) مف الشرائع ، كالحكـ  (3)التكحيد كاإلليية، كا 

نىًذيرنا}: المصمحية كما قاؿ تعالى ؽٍّي بىًشي رنا كى ٍمنىاؾى ًباٍلحى [. 119:البقرة]{ًإنَّدا أىٍرسى
ميبىشٍّيرنا }: بإببلغ الحجة، كانقطاع المعذرة، كما قاؿ تعالى: (كشاىدان عمى ال خمؽ) ٍمنىاؾى شىاًىدنا كى ًإنَّدا أىٍرسى

نىًذيرنا [. 45:األحزاب]{كى
بيـ إلى الجنة كيبعٍّيدىـ عف النار، كما قاؿ : (فبمَّدغ رساالت ربو) جميع ماأرسؿ بو إلى الخمؽ، مما يقرٍّي

مىٍيؾى ًإالَّد اٍلبىبلىغي }: تعالى [. 48:الشكرل]{ًإٍف عى



 

 

 __________
يؼ (1) . أرض فييا زرع كخصب: الرٍّي
. أرسمو اهلل(: ب)في  (2)
 (.ب)بو، سقط مف : قكلو (3)

(2/735 )

 
 
. الضعؼ: ضعيؼ، مف الكنى كىك: (غير كافو )
نان فيو: ميكٍّيف، مف قكليـ: (كال مقصٍّير) . قصَّدر في أمره إذا كاف ميكٍّي
، كالقمـ كالمساف؛ إال كجو اهلل (1)أم ال غرض لو في المجاىدة بالسيؼ كالسٍّيناف: (كجاىد في اهلل)

. تعالى دكف غيره مف سائر األغراض
ما لمرسكؿ، كمعنى عداكة اهلل تعالى، أم أنو يحب إنزاؿ : (أعداءه) الضمير في أعداءه، إما هلل كا 

(. 3)لو الحرب كالمكائد (2)الناصبيف: الضرر كالعقكبة بيـ، كأعداء الرسكؿ
عيؼى : (غير كاىي) . كىىىى الحبؿ إذا ضى
: فيو كجياف: (كال معذٍّير)

أف يككف معناه غير معتذر عف بمكغ الغاية في ديف اهلل كنصرتو، لكنيا قمبت التاء ذاالن، : أحدىما
. كأدغمت في مثميا، كنقمت حركتيا إلى العيف

. أف يككف معناه غير مقصٍّير في إببلغ الرسالة كالنصح لمخمؽ: كثانييما
. راقب اهلل تعالى كخافو في كؿ أحكالو: (إماـ مف اتقى)
بمنزلة  (5)مف كاف ميتديان بيديو، سالكان لطريقتو، أك يككف (4)أم ىك بصيرة: (كبصر مف اىتدل)

بصر اإلنساف الذم يبصر بو المبصرات، ألنيعميو السبلـ كاف سراجان لظبلـ الجيؿ، كقمران منيران 
. لسكاد الضبللة

: فيو كجياف: (كلك تعممكف ما أعمـ)
. أف يريد مف خكؼ اهلل تعالى كعظـ جبللو: أحدىما
. أف يريد أىكاؿ القيامة، كما أعدَّد اهلل ألعدائو، مف النَّدكاؿ كالكيؿ: كثانييما

حجب كستر، إذ كاف ال مصمحة لكـ بالتعريؼ بو، لما يؤدم إلى (: (6)مما طيًكمى عنكـ عممو)
. أك لمفسدة غير ذلؾ (7)اإللحاد

 __________
. الرمح: السٍّيناف (1)
. كجاىد في اهلل الناصبيف لو الحرب كالمكائد: ىكذا في النسخ بالنصب، كالتقدير فيو (2)



 

 

. في المكايد(: ب)في  (3)
. بصر(: ب)في  (4)
. كيككف(: ب)في  (5)
([. ب)ىامش في ]عمـ غيبو : في نسخة (6)
 .اإللجاء(: ب)في  (7)

(2/736 )

 
 
عيدات) عيدات، : الصعيد: (إذان لخرجتـ إلى الصُّ عيد، ثـ يجمع أيضان عمى صي كجو األرض، كجمعو صي

. مثؿ طريؽ، كطيرؽ، كطيرقات، كجمع الجمع في الكثرة قميؿ نادر
لما فييا مف التقصير كالتياكف بحؽ اهلل كما ينبغي مف القياـ بحقو، أك ألنكـ : (تبككف عمى أعمالكـ)

. أحبطتمكىا بارتكاب الكبائر، كأبطمتـ ثكابيا المستحؽ عمييا
النسكاف عند  (2)ضرب الكجو، أك الصدر باليد، كما تفعمو: المدـ ىك(: عمى أنفسكـ (1)كتمتدمكف)

. المصائب في النياحة
. رغبة عنيا، كزىدان فييا، لما يعتريكـ مف األمكر اليائمة في ذلؾ: (كلتركتـ أمكالكـ ال حارس ليا)
(. 4)يقـك بيا كيحفظيا فشبلن، كجزعان، كدىشان عنيا(: عمييا (3)كال خالؼ)
ًلكيؿٍّي }: أم ال ييـ سكاىا، كال يخطر ببالو أمر آخر كما قاؿ اهلل تعالى(: (5)كليمَّدت كؿ امرئ نفسو)

ـٍ يىٍكمىًئذو شىٍأفه ييٍغًنيوً  عف النظر في شأف غيره، ككؿ ذلؾ أمارة عمى عظـ  [37:عبس]{اٍمًرئو ًمٍنيي
. األىكاؿ كشدتيا

. عظمة اهلل تعالى، كخكؼ سطكتو (6)مف أمكر اآلخرة كأىكاليا، أك مف: (كلكنكـ نسيتـ ما ذٌكرتـ)
. مف جميع ذلؾ، فبل التفات إليو منكـ في حالة كاحدة: (كأمنتـ ما حذٍّيرتـ)
. أم ذىبتـ فيو متحيريف: (فتاه عنكـ رأيكـ)
. أم تفرَّدؽ كصار في جيات كثيرة: (كتشتَّدت عميكـ أمركـ)
. لما أقاسيو مف اعكجاجكـ، كأحتممو مف مشاقكـ: (لكددت أف اهلل فرَّدؽ بين ي كبينكـ)

 __________
. كتمدمكف(: ب)في  (1)
. فعمتو(: أ)في  (2)
. ال خالؼ(: أ)في  (3)
(. أ)عنيا، سقط مف : قكلو (4)



 

 

. كليمت كؿ امرئ منكـ نفسو، ال يمتفت إلى غيرىا: العبارة في النيج (5)
 .كمف(: ب)في  (6)
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أعرؼ بقدرم، كأكثر اعترافان بحقي، أراد قرف الصحابة رضي (: بمف ىك أحؽ بي منكـ (1)كألحؽ)

ما إلحاقو لحاقو بيـ، إما ناصريف لو عمى جية التقدير لك كانكا أحياء، كا  بالمكت،  (2)اهلل عنيـ، كا 
. كالككف معيـ في اآلخرة

. آراءىـ مباركة صادقة: (قـك كاهلل مياميف الرأم)
. ، أك يزعجيا عف الحؽ الفشؿ(4)أم أف حمكميـ راحجة عف أف يعترييا الطيش(: الحمـ (3)مراجيح)
. كلك عمى أنفسيـ ال يخالفكف فيو(: (5)مقاكيؿ الحؽ)
. أم اليفعمكنو، كال يخطر ليـ عمى باؿ قط(: (6)متاريؾ الغي)
. بضمتيف، أم متقدميف لـ يسبقيـ أحد غيرىـ: (مضكا قيديمان )
. المرضية: (عمى الطريقة)
مىٍيًو ًمٍف }: ضرب مف سير اإلبؿ كالخيؿ، قاؿ تعالى: الكجيؼ: (كأكجفكا عمى المحجة) ٍفتيـٍ عى فىمىا أىٍكجى

ٍيؿو كىالى ًركىابو  . أم أعممتـ فيو الكجيؼ [6:الحشر]{خى
: قاؿ العجاج

فىا  ناجو طكاه األيفي فما كىجى
 

لفىا لىفان فزي ( 7)طيَّد الميالي زي
 
. كىي الدار اآلخرة، سميت عقبى؛ ألنيا في عقب الدنيا كعمى إثرىا: (فظفركا بالعقبى الدائمة)
. كىي الجنة؛ بسبب ما قدمكه مف األعماؿ الصالحة(: (8)كالكرامة الباردة)
. ىك القير كالغمبة: التسميط: (أما كاهلل ليسمطفَّد اهلل عميكـ)
. أراد الحجاج، كاستيبلءه عمى الككفة: (غبلـ ثقيؼ)

 __________
. كألحقني: في النيج (1)
. بإلحاقو(: ب)في  (2)
. مراجح(: أ)في  (3)
. البطش(: أ)في  (4)



 

 

. بالحؽ: في شرح النيج (5)
. البغي: لمبغي، كفي نسخة أخرل: في شرح النيج (6)
في  (فما): ، كقكلو ىنا في الشطر األكؿ3/882كالبيت في لساف العرب . زلفان (: ب)في  (7)

. (مما): المساف
 .كمف شرح النيج( ب)البادرة، كما أثبتو مف (: أ)في  (8)
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